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باب الرد بالعيب من شرح احملرر
لصفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي القطيعي احلنبلي
(738- 658هـ )

The Chapter on: "Returning of Sold Goods Due to
Defect" in Sharh Al-Muharrar
By Safiyyuddeen 'Abdul Muhmin bun 'Abdil Haqq Al-Baghdaadi
Al-Qatee'e Al-Hambali

حتقيق ودراسة
د .أمحد بن عائش املزيين
األتساذ املاشذك قسم افقس قلية افاشيعة لااجذعة اسإتسماعة
افربعد اسإفلرتوينAboshatha11@gmail. com :

ابب الرد ابلعيب من شرح احملرر لصفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي القطيعي احلنبلي (738-658ه ) -حتقيق ودراسة ،د .أمحد بن عائش املزيين

املتسخلل
قم هللا افيمحن افيحة  ،احلمد هلل حق محده ،وافاشلي ف عيى فضي  ،وافصماة
وافممام عيى نبة وخي  ،حممد وعيى آف وصحب  ،أعذ قةد:
فهذا حبث عاشامل عيى حتسةق جزء عن كاذب فسهي حنبيي ،وهو شيح احمليك ،فصقي
افدعن افسطةةي ،وااجزء افذي حسسا يف هذا افبحث هو لاب افيد لافةةب عن كاذب افبةوع.
وقد قممت افبحث إىل قممني :افسم األول :دكاتس افلاذب واملؤفف ،وافسم
افثذين :افنص احملسق.
اشاميت افدكاتس عيى أه املبذحث املاةيس لاملنت وعؤفق  ،وافاشيح وعؤفق  ،كمذ
اشاميت عيى دكاتس املخطوط ،وعذ حسق عن وعذ قسي ،مث أتبةت فك قاحسةق ااجزء
املذكوك ،وفق املنهج افةيمي املابع يف حتسةق املخطوطذت.
وكذن اهلدف عن هذا افبحث املاشذكك يف إظهذك جزء عن تياثنذ اسإتسماعي ،وناشيه
فطماب افةي  ،عيى وفق عذ أكاد عؤفق .
وتبني قةد اكامذل افةمل أمهة افلاذب وفضل عؤفق  ،وعيو شأن يف افةي  ،فةس يف
افقس فحمب قل يف شىت افةيوم وافقنون ،فلذن يف زعذن عيجةذً فطماب افةي  .كمح هللا
وغقي ف  ،كمذ أن كاذق شيح فة أحد أه كاب احلنذقي  ،ومتةز افاشيح لاهامذع قبةذن عياد
املذتن واتسادالف عيى عذ عسيكه عن أحلذم.
أتسأل هللا أن عبذك يف هذا افةمل وأن جيةي خذفصذً فوجه افليمي .وصيى هللا وتسي
عيى نبةنذ حممد وعيى آف وصحذقا أمجةني.
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Abstract
In the name of Allaah the Merciful ،Praise be to Allah ،and thanks to
Him for His favours ،and peace and blessings be upon His Prophet ،
Muhammad and his family and companions.
This research contains the investigation of part of a book on Hambali
Fiqh (Jurisprudence) ،which is a commentary on "Al-Muharrar" ،by
Safiyyuddeen Al-Qatee'e. The part investigated in this research is the
Chapter on Returning Sold Goods Due to Defect ،in the Book of Sales.
The research was divided into two sections: the first section: the study
of the book and the author ،and the second section: the investigated text.
The study section includes the most important topics related to the
investigated text and its author ،and the commentary and its author ،as well
as the study of the manuscript and what has been investigated and what
remained ،and then followed by the investigation of the said part ،according
to the extant scholarly method of manuscript investigation.
The aim of this research was to contribute in unveiling part of our
Islamic heritage ،and to disseminate it to the students of knowledge ،as
intended by its author.
The completion of the work shows the significance of the book and
the virtue of its author ،and his great reputation as a scholar ،not only in
Fiqh ،but also in various fields of knowledge; hence ،he was an authority for
students of knowledge during his era. May Allah have mercy on him and
forgive him. Also his book is a commentary on one of the most important
books of the Hambalis ،and the commentary is distinguished by his interest
in demystifying the intention of the original author and his proof for the
rulings he establishes therein.
I ask Allaah to bless this work and to make it sincere solely for Him.
May Allaah bless our Prophet Muhammad and his family and companions
in general.
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونماةةن ونمافقيه ونماهدع  ،ونةو لاهلل عن شيوك أنقمنذ
وتسةئذت أعمذفنذ ،عن عهده هللا فهو املهادي ،وعن عضيل فين جتد ف وفةذً عيشداً ،وأشهد أن
ال إف إال هللا وحده ال شيعك ف  ،وأشهد أن حممداً عبده وكتسوف  ،قيغ افيتسذف وأدى األعذن
ونصح األع وجذهد يف هللا حق جهذده حىت أهاه افةسني ،فصيوات كيب وتسماع وقيكذت عية
وعيى آف وصحذقا أمجةني أعذ قةد:
فإن افرتاث افةيمي افقسهي زاخي قلنوز عن افةي واملةيف  ،وال عزال حبذج إىل عزعد عن
افةمل سإخياج فينذس يف هذا افةصي ،لافصوكة افيت ميلن عةهذ أن عماقذد عن .
وإن ممذ تسطيه أتسمافنذ عن افرتاث افةيمي كاذب احمليك يف فس اسإعذم أمحد قن حنبل
فإلعذم جد افدعن عبد افممام قن تةمة احلياين ،فهذا افلاذب عن أه عصذدك افقس عند
احلنذقي  ،اها ق أهل افةي فةيسوا عية وشيحوه ووضةوا عية احلواشي.
وإن عن شيوح افيت اشاهيت عند احلنذقي شيح اسإعذم صقي افدعن عبد املؤعن قن
عبد احلق افسطةةي ،حةث اعاذز لاهامذع لاالتسادالل فيممذئل وحتيعيهذ و كي افيواايت فةهذ
وقةذن املذهب املةامد عنهذ.
فيمذ هلذا افلاذب عن أمهة أكدت املاشذكك يف حتسةق جزء عن مل عمبق حتسةس  ،وهو
لاب افيد لافةةب عن كاذب افبةوع ،وعسع يف أكقع فوحذت ،عبدأ عن افيوح  ٢١٣عن اجمليد
األول وعناهي لافيوح  ٢١٦عن اجمليد نقم .
هذا وأمحد هللا عز وجل عيى عذ عمي عن إمتذم هذا افبحث وعذ أكيعين ق عن املاشذكك
يف إخياج هذا افمقي افقسهي ،وأشلي األتساذ افدكاوك عيي اففذعدي افذي عنحين هذا ااجزء
عن علابا اخلذص  ،وأتسأل هللا أن عةمي إظهذكه عيى افوج افمائق افذي حيسق املسصود عن
أتفةق وحتسةس وإخياج فطماب افةي  ،وهللا عن وكاء افسصد وهو اهلذدي إىل تسواء افمبةل.
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أهمية املوضوع:
 .١علامب املوضوع أمهةا عن أمهة افلاذب واملنت املاشيوح.
 .٢اهامذم املؤفف قاحيعي املمذئل واالتسادالل هلذ.
 .٣أن فة إحةذءاً فرتاث األع وناشياً ملصذدك افقس املهم .

أسباب اخخياره:
 .١افيغب يف املاشذكك يف حتسةق افرتاث افقسهي ،خدع فيةي وطماق .
 .٢افيغب يف االطماع عيى عصذدك جدعدة فيمذهب احلنبيي واسإتسهذم يف ناشيهذ.
الدراسات التسابقة:
مل عمبق أحد – حمب اطماعي – إىل حتسةق ااجزء افذي أقدع يف هذا افبحث،
وهو لاب افيد لافةةب عن كاذب افبةوع.
وأعذ قسة افلاذب فسد حسست عن أجزاء وقسةت أجزاء مل حتسق ،و فك عيى افنحو
افاذيل:
افلاذب عسع يف ثماث جيدات خمطوط :
اجمللد األول :وهو (عن قداع افلاذب إىل هنذع لاب تصيفذت افةبةد عن كاذب
افاقيةس).
وقد مت حتسةس عن أوف إىل هنذع كاذب املنذتسك يف كتسذف عيمة يف عيحي افدكاوكاه
قسم افقس لااجذعة اسإتسماعة  ،قاحسةق األتساذ افدكاوك عيي اففذعدي ،وقد نوقاشت عذم
١4١٢ه.
وأعذ قسة اجمليد األول فسد وزعت أقواق عيى عدد عن افبذحثني فاحسةسهذ يف حبوث
فيرتقة  ،وهي عيى افنحو افاذيل:
 .١عن قداع كاذب افبةوع إىل عذ قبل لاب عذ جيوز قةة وعذ عاشرتط فصحا (عن كاذب
افبةوع) .حتسةق األتساذ افدكاوك عيي اففذعدي.
 .٢عن قداع لاب عذ جيوز قةة وعذ عاشرتط فصحا عن كاذب افبةوع إىل هنذع لاب
افاشيوط يف افبةع .حتسةق األتساذ افدكاوك عبد هللا افمذعدي.
 .٣لاب قةع األصول وافثمذك عن كاذب افبةوع .حتسةق افدكاوك عبد افيطةف قن عيشد افةويف.
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 .4عن قداع لاب افيلا عن كاذب افبةوع إىل هنذع لاب حل قبض املبةع وتيق قبي .
حتسةق أ .د .عيي اففذعدي.
 .5لاب افيد لافةةب عن كاذب افبةوع ،وهو افبذب افذي أعمل عيى حتسةس يف هذا افبحث.
 .٦عن قداع لاب خةذك افادفةس عن كاذب افبةوع إىل هنذع لاب افبةع قاخبري افثمن.
حتسةق أ .د .خيةف قن عبطي افمهيي.
 .7لاب اخاماف املابذعةني عن كاذب افبةوع .حتسةق افدكاوك أمحد قن تسيةمذن افةبةد.
 .8لاب افمي عن كاذب افبةوع .حتسةق افدكاوك عبد افيطةف قن عيشد افةويف.
 .9لاب افسيض عن كاذب افبةوع .حتسةق افدكاوك هاشذم قن تسيةمذن افةبةد.
 .١1لاب افيهن عن كاذب افبةوع .حتسةق د .نبةل افيدادي
 .١١لاب افاصيف يف افدعن لاحلواف وغريهذ عن كاذب افبةوع .حتسةق افدكاوك أمحد افقذحل.
 .١٢لاب افضمذن وافلقذف عن كاذب افبةوع .حتسةق أ .د .فهد قن تسيةمذن افصذعدي.
 .١٣عن قداع لاب افصيح عن كاذب افبةوع إىل هنذع لاب أحلذم ااجواك .حتسةق
افدكاوك عبد افةزعز افةيةوي.
 .١4عن قداع كاذب افاقيةس إىل عذ قبل لاب احلجي عن كاذب افاقيةس .حتسةق
األتساذ افدكاوك عبد افةزعز قن عطةع احلجةيي.
 .١5عن قداع لاب احلجي عن كاذب افاقيةس إىل هنذع لاب تصيفذت افةبةد .حتسةق أ.
د .فهد قن تسيةمذن افصذعدي.
اجمللد الثاين وهو (عن قداع لاب افوكذف عن كاذب افاقيةس إىل عناصف كاذب
افظهذك [عذ قبل لاب حل كقذكة افظهذك وعذ يف عةنذهذ]).
غري أن عباوك عن أوف حةث إن املوجود عن عبدأ عن قداع لاب اففصب عن كاذب
افاقيةس ،وعذ قبي عن أقواب عذ زال عقسوداً حمب عيمي .وهي تسبة أقواب (لاب افوكذف  ،ولاب
املضذكق  ،ولاب افاشيك  ،ولاب املمذقذة واملزاكع  ،ولاب اسإجذكة ،ولاب افمبق ،ولاب افةذكع ).
واملوجود عن حسق يف كتسذفاني عيمةاني يف جذعة اسإعذم حممد قن تسةود اسإتسماعة :
افيتسذف األوىل( :وهي كتسذف دكاوكاه) عن قداع لاب اففصب عن كاذب افاقيةس إىل
هنذع لاب نلذح افلقذك عن كاذب افنلذح .قاحسةق افطذفب فذكس افةمذك .وقد نوقاشت
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افيتسذف عذم ١441ه.
افيتسذف افثذنة ( :وهي كتسذف عذجماري) عن قداع كاذب افصداق إىل هنذع كاذب
افسذف وافيةذن (عن اجمليد افثذفث) .وهي عذ زافت عمجي لاتس افطذفب فياس خذفد اففنذم،
ومل تنجز قةد.
اجمللد الثالث وهو (عن قداع لاب حل كقذكة افظهذك وعذ يف عةنذهذ عن كاذب
افظهذك إىل هنذع كاذب اسإقياك ،وهو هنذع افلاذب)
وقد حسق آخيه يف حبث فيرتقة (عن قداع كاذب افاشهذدات إىل هنذع كاذب اسإقياك)،
قاحسةق األتساذ افدكاوك كجذء عذقد املطييف .وقسةا عذ زافت مل حتسق قةد.
خطة البحث:
هذا وقد قممت افبحث إىل عسدع وقممني وفهذكس:
أما املقدمة فااشامل عيى االفااذحة وخط افبحث وعنهج افاحسةق:
وأما القسم األول فةاشامل عيى دكاتس افلاذب واملؤفف ،وفة ثماث فصول:
الفصل األول :تيمج اسإعذم جد افدعن اقن تةمة (صذحب املنت) ،وافلمام عن كاذق
احمليك ،وفة مخم عبذحث:
املبحث األول :امس ونمب وكنةا .
املبحث افثذين :عوفده وناشأت افةيمة وثنذء افةيمذء عية .
املبحث افثذفث :شةوخ وتماعةذه.
املبحث افياقع :عؤفقذت .
املبحث اخلذعس :وفذت .
الفصل الثاين :تيمج اسإعذم صقي افدعن عبد املؤعن افسطةةي (عؤفف افاشيح) .وفة
تسا عبذحث:
املبحث األول :امس ونمب وكنةا وفسب
املبحث افثذين :عوفده وناشأت
املبحث افثذفث :علذنا افةيمة وثنذء افةيمذء عية
املبحث افياقع :شةوخ وتماعةذه
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املبحث اخلذعس :عؤفقذت
املبحث افمذدس :وفذت
الفصل الثالث :افاةيعف قاشيح احمليك .وفة ثماث عبذحث.
املبحث األول :اتس افلاذب وتوثةق نمبا فيمؤفف.
املبحث افثذين :أمهة افلاذب وعنهج املؤفف فة عن خمال افنص احملسق.
املبحث افثذفث :وصف افنمخ اخلطة فيلاذب.
القسم الثاين :افنص احملسق .وقد اتبةت يف افاحسةق املنهج اآليت:
 .١نمخت املخطوط عياعةذً يف فك افسواعد اسإعمائة املةذصية ،وعماعذت افرتقة .
 .٢خيجت األحذدعث افنبوع واآلاثك ،فإن كذن احلدعث يف افصحةحني أو يف أحدمهذ
فإين أكاقي قاخيجي عنهمذ أو عن أحدمهذ ،وأعذ إن مل علن احلدعث يف أي عنهمذ فإين
أخيج عن كاب افمن األخيى ،عع كي أقوال احملدثني يف احلل عية صح وضةقذً .أعذ
اآلاثك فإين أخيجهذ عن كاب اآلاثك.
 .٣وثست املمذئل افقسهة افيت عذكيهذ املؤفف عن عصذدكهذ األصية .
 .4وثست األقوال افيت عنسيهذ املؤفف عن عصذدكهذ األصية .
 .5تيمجت فألعمام افواكد كيه يف افلاذب قرتاج عوجزة عن املصذدك املةامدة.
 .٦قمت لافاشيح وافاةيعف قلل عذ حياذج إىل شيح أو تةيعف عن املصطيحذت
افةيمة  ،وافليمذت اففيعب .
ويف اخلاذم ،عذ كذن يف هذا افبحث عن صواب فهو عن هللا عز وجل وحده ،في
احلمد ،وعذ كذن فة عن خطأ فمن نقمي وافاشةطذن ،وال خييو عمل قاشي عن خيل ،وهللا
املماةذن ،وعية افاوكل ،وصيى هللا وتسي عيى نبةنذ حممد وعيى آف وصحب أمجةني.
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الفصل األول :ترمجة اإلمام جمد الدين ابن تيمية صاحب املنت والكالم عن كخابه احملرر
املبحث األول :اسـمه ونتسـبه وكنيخه ولقبه.
هو عبد افممام قن عبد هللا قن أيب افسذتس اخلضي قن حممد قن عيي قن تةمة
احلياين( ،)٢أقو افربكذت ،جد افدعن ،فسة افةصي وشةخ احلنذقي  ،جد شةخ اسإتسمام تسي
افدعن اقن تةمة  ،كمحه هللا مجةةذً(.)٣
()١

املبحث الثاني :مولده ونشأته العلمية وثناء العلماء عليه.
مل تؤكد املصذدك تسن والدة اسإعذم جد افدعن اقن تةمة  ،وإمنذ کيت أن تسن والدت
قيعب عن  591ه ،و فك قبيدة حيان ،يف ااجزعية ،قني دجي وافقيات(.)4

( )١وقةل :اقن أيب افسذتس قن عبد هللا اخلضي قن حممد . . .انظي :عبد افيمحن قن أمحد احلنبيي( ،اقن
كجب)" .افذعل عيى طبسذت احلنذقي " .حتسةق حممد حذعد افقسي( .افسذهية :عطبة افمن احملمدع ،
 ۱۳۷۲ه  ١95٢ -م).٢49 :٢ ،
( )٢احلياين :نمب إىل حيان ،وهي عدعن يف ااجزعية (قني دجي وافقيات) ،عن دايك عضي .انظي :عيي قن
حممد ااجزكي (اقن األثري)" .افيبذب يف هتذعب األنمذب" حتسةق د .إحمذن عبذس( .ط ،٣قريوت:
داك صذدك١4١4 ،ه ١994-م).٣5٣ :١ ،
( )٣انظي :حممد قن أمحد افذهيب" .تسري أعمام افنبماء" .حتسةق شةةب األكنؤوط( .ط ،٣قريوت :عؤتسم
افيتسذف  ١415 ،هـ  ١985 -م)٢9١ :٢٣ ،؛ وحممد قن شذکي افکايب" .فوات افوفةذت" .حتسةق
د .إحمذن عبذس ( ط ،١قريوت :داك صذدك١٣9٣ ،ه١974-م) .٣٢٣ :٢ ،واقن كجب،
"افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٢49 :۲ ،؛ و حممد قن حممد اقن ااجزكي" .غذع افنهذع يف طبسذت
افسياء" عنذع ج .قيجمرتاتسي (ط ،١قريوت :داك افلاب افةيمة )٣48 :۱ ،؛ و عبد احلي قن
أمحد اقن افةمذد" .شذكات افذهب يف أخبذك عن هب" .حتسةق عصطقى عبد افسذدك عطذ( .ط،
قريوت :داك افلاب افةيمة  ١4٣٣ ،ه  ۲۰۱۲ -م).٦9٢ :5 ،
( )4انظي :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"٢9١ :٢٣ ،؛ وافلايب" ،فوات افوفةذت"۳۲۳ :۲ ،؛ واقن
كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٢49 :٢ ،؛ واقن ااجزكي" ،غذع افنهذع "٣48 :۱ ،؛ واقن
افةمذد" ،شذكات افذهب"۳۸۷ :5 ،؛ وخري افدعن افزككيي" .األعمام" (ط ،١1قريوت :داك افةي
فيمماعني١99٢ ،م).٦ :4 ،
- 67 -

ابب الرد ابلعيب من شرح احملرر لصفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي القطيعي احلنبلي (738-658ه ) -حتقيق ودراسة ،د .أمحد بن عائش املزيين

وناشأ كمح هللا يف حيان  -عاةمذً  -ناشأة صذحل يف قةت عي وتسوى ،فحقظ افسيآن
ومسع عن عم اخلطةب فخي افدعن وغريه عن أهل قيدت  ،وتسذفي عع اقن عم تسةف افدعن
عبد اففين إىل افةياق فةخدع وعاشافل عة وهو اقن ثماث عاشية تسن  ،أي يف حدود تسن
٦1٣ه ،فلذن عبةت عنده فةممة عليك عمذئل اخلماف عن شةخ افقخي إمسذعةل،
فةحقظ املمأف  ،فاةجب افاشةخ عن حقظ وقدكت عيى عيض افدكس يف احلذل ،وقد عيض
عية كاذق "جن افنذظي " وهو اقن تست عاشية تسن .
أقذم قبفداد تست تسنني ،عاشافل يف افقس واخلماف وافةيقة وغري فك ،مث كجع إىل
حيان واشافل هبذ عيى عم اخلطةب فخي افدعن ،مث كجع إىل قفداد قبل افةاشيعن وتسامذئ
فذزداد هبذ عن افةيوم ،كةي افسياءات ،وافةيقة  ،وااجرب ،واملسذقي  ،وافقيائض ،وغريهذ ،وصنف
افاصذنةف.
وهلذا كذنت ناشأت كمح هللا ناشأة عي وتسوى عنذ صفيه ،وتةجب شةوخ عن قوة
حقظ وحمن إقبذف عيى افةي  ،وكذفك ظيت حةذت حذفي لافةي وافاةي وافادكعس
وافاصنةف وافيحي يف طيب افةي  ،فحدث لاحلجذز وافةياق وافاشذم وقيده حيان ،وكذن عن
أعةذن افةيمذء وأكذقي افقضماء قبيده .قذل اقن تةمة  :كذن جدان عجبذً يف حقظ األحذدعث
وتسيدهذ قما كيق  ،وحقظ عذاهب افنذس.
وحني افاسى حمةي افدعن اقن ااجوزي لاجملد يف احلج انبهي ق وافامس عن أن عسة
قبفداد فذعانع واعال لاألهل وافوطن(.)١
قذل افذهيب كمح هللا :مسةت افاشةخ تسي افدعن ألا افةبذس عسول :كذن افاشةخ مجذل
افدعن اقن عذفك عسول :أفني فياشةخ اجملد افقس كمذ أفني فداود احلدعد(.)٢
وقذل يف عوضع آخي :كذن افاشةخ جد افدعن عةدوم افنظري يف زعذن  ،كأتسذً يف افقس
وأصوف  ،لاكعذً يف احلدعث وعةذنة  ،ف افةد افطوىل يف عةيف افسياءات وافاقمري ،وصنف
( )١انظي :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"٢9١ :٢٣ ،؛ وافلايب" ،فوات افوفةذت"۳۲۳ :۲ ،؛ واقن
كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٢49 :٢ ،؛ وافزككيي" ،األعمام".9 :4 ،
( )٢انظي :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء".٢9٢ :٢٣ ،
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افاصذنةف واشاهي امس  ،وقةد صةا  . . .وکذن فيد زعذن يف عةيف املذهب ،عقيط افذکذء،
عاني افداين  ،كبري افاشأن(.)١
وقذل عن اقن ااجزكي :اناهت إفة كائتس افةي يف زعذن  ،كذن آع يف افذكذء ،أعجوق
يف املنذظية ،غذع يف تسيد األحذدعث وحقظ عذاهب افميف وإعيادهذ ،عاسنذً فياقمري
وافسياءات(.)٢
وكمام افةيمذء عن اجملد وثنذؤه عية أكثي ممذ كي ،وه عاقسون عيى كذئ وتسة
عيم وقوة حقظ وحمن داينا وإقبذف عيى افةي قاشىت فنون  ،وفذفك فإن جهوده كمح هللا
يف حتصةل افةي وتةيةم فينذس عطول افلمام عنهذ ،وعاشهد هلذ كثية كحمات  ،وكثية شةوخ ،
وتماعةذه ،وكثية عصنقذت  ،واتقذق املرتمجني ف عيى فضي وعيو كةب يف افقس وغريه يف
افةيوم.
املبحث الثالث :شيوخه وتالميذه.
أعذ شةوخ فسد تايمذ جد افدعن اقن تةمة عيى عدد عن أهل افةي عنذ صفيه،
وتسأ كي عدداً عنه وأعيف هب لاخاصذك(:)٣
 .١عوتسف قن املبذك قن کذعل اخلقذف افبفدادي املسيئ ،عاشاهي لاقن کذعل ،تويف تسن
٦1١ه(.)4
 .٢ضةذء قن اخلخيعف ،وهو ضةذء قن أيب افسذتس أمحد قن عيي قن اخلخيعف افبفدادي،
تويف ٦1٢ه(.)5
( )١انظي :حممد قن أمحد افذهيب" .عةيف افسياء افلبذك" .حتسةق قاشذك عواد عةيوف ،شةةب األكانؤوط،
صذحل عهدي عبذس( .ط ،١قريوت :عؤتسم افيتسذف ١414 ،ه).٦54 :٢ .
( )٢انظي :اقن ااجزكي" ،غذع افنهذع ". .٣8٦ ،٣85 :١ ،
( )٣انظي :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"٢9١ :٢٣ ،؛ واقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".٢51 :٢ ،
( )4انظي تيمجا يف :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"4١7 :٢١ ،؛ واقن افةمذد " ،شذكات افذهب".7٣ :5 ،
( )5انظي تيمجا يف :حممد قن أمحد افذهيب " .افةرب يف خرب عن غرب" .حتسةق أيب هذجي حممد افمةةد قن
قمةوين زغيول (ط ،١قريوت :داك افلاب افةيمة  ١415 ،هـ –  ١985م )١٣4 :٣ ،؛ واقن
=
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 .٣عبد افواحد قن عبد افممام قن تسيطذن األزجي املسيئ ،تويف تسن ٦14ه(.)١
 .4حنبل افيصذيف امللرب ،وهو حنبل قن عبد هللا قن فيج قن تسةذدة افبفدادي ،كاوي
املمند ،توفی تسن ٦14ه(.)٢
 .5عبد املوىل قن أيب متذم قن لاد اهلذمشي ،تويف يف تسذقع ي احلج تسن ٦15ه(.)٣
 .٦عبد افوهذب قن ختسلةن  ،ضةذء افدعن ،أقو أمحد عبد افوهذب قن األعني عيي
افبفدادي ،افاشذفةي ،افاشهري لاقن تسلةن  ،وهي جدت  ،تويف تسن ٦17ه(.)4
 .7اقن طربز  ،وهو عمي قن حممد قن عةمي افداكقزي افبفدادي ،افاشهري لاقن طربز ،
 وهو افمکي  ،-تويف تسن  ٦۰۷ه(.)5 .8أمحد قن احلمن قن أيب افبسذء املسيئ افةذقويل ،أقو افةبذس ،تويف عوم افرتوع تسن
٦۰۸ه(.)٦
 .9افقخي إمسذعةل ،وهو فخي افدعن إمسذعةل قن عيي قن حمني األزجي املأعوين
احلنبيي ،فسة أصويل عنذظي عاکي  ،عةيف لاقن افوفذء ،توفی تسن  ٦۱۰ه(.)7
 .١1أقو قلي قن غنةم احلماوي ،وهو عمذد افدعن حممد قن عةذيل قن غنةم املأعوين،
عسيئ فسة  ،تويف تسن ٦١١ه(.)8

=

افةمذد" ،شذكات افذهب".74 :5 ،
( )١انظي تيمجا يف :افذهيب" ،افةرب"١٣7/٣ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".8٢ :5 ،
( )٢انظي تيمجا يف :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"4٣١ :٢١ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".81 :5 ،
( )٣انظي تيمجا يف :حممد قن عبد اففين افبفدادي" .تلمي اسإكمذل" .حتسةق د .عبد افسةوم قن عبدكب
افنيب( .ط ،١عل املليع  :جذعة أم افسيى١418 ،ه – ١987م).۲۱۷ :۱ ،
( )4انظي تيمجا يف :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"51٢ :٢١ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".99 :5 ،
( )5انظي تيمجا يف :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"517 :٢١ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".99 :5 ،
( )٦انظي تيمجا يف :افذهيب" ،افةرب"١48 :٣ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".١17 :5 ،
( )7انظي :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"٢8 :٢٢ ،؛ واقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".٦٦ :٢ ،
( )8انظي تيمجا يف :افذهيب" ،افةرب"١55 :٣ ،؛ واقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".77 :٢ ،
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 .١١احلذفظ عبد افسذدك افيهذوي ،وهو عبد افسذدك قن عبد هللا افقهمي افيهذوي ،مث
احلياين ،حمدث ااجزعية ،تويف تسن  ٦١٢ه(.)١
 .١٢عبد افةزعز قن عةذيل قن غنةم افبفدادي ،افاشهري لاقن عنةنذ ،تويف تسن  ٦١٢ه(.)٢
 .١٣عم فخي افدعن اخلطةب ،أقو عبد هللا حممد قن أيب افسذتس قن حممد احلياين،
املاوىف تسن  ٦٢٢ه(.)٣
هؤالء قةض شةوخ اجملد اقن تةمة  ،وقد اخاصيت تيمجاه وافاةيعف هب خاشة
اسإطذف  ،ويف كاب افرتاج إفذدة ملن أكاد االتسازادة.
()4
وأما تالميذه فخيق كثري ،وتسأ كي عدداً عنه  ،وأعيف هب لاخاصذك:
 .١اقن متة (صذحب املخاصي) ،وهو حممد قن متة احلياين ،أقو عبد هللا ،أفف خماصيا
يف افقس وصل فة إىل افزكذة ،تويف يف حدود تسن  ٦75ه(.)5
 .٢وفده شهذب افدعن .وهو عبد احلية قن عبد افممام احلياين ،وافد شةخ اسإتسمام اقن
تةمة  ،نزعل دعاشق ،تويف هبذ تسن ٦8٢ه(.)٦
 .٣نوك افدعن افبصيي ،وهو أقو طذفب عبد افيمحن قن عمي قن أيب افسذتس افبصيي
افضيعي ،فسة حنبيي ،نزعل قفداد ،تويف تسن ٦84ه(.)7
( )١انظي تيمجا يف :افذهيب" ،افةرب"١57 :٣ ،؛ واقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".8٢ :٢ ،
( )٢انظي تيمجا يف :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"٣٣ :٢٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".١٣١ :5 ،
( )٣انظي تيمجا يف :افذهيب" ،افةرب"١89 :٣ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".١9٦ :5 ،
( )4انظي :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"٢9١ :٢٣ ،؛ واقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".٢5٣ :٢ ،
( )5انظي تيمجا يف :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٢91 :٢ ،؛ وإقياهة قن حممد قن عقيح.
"املسصد األكشد يف كي أصحذب اسإعذم أمحد" .حتسةق د .عبد افيمحن قن تسيةمذن افةثةمني (ط،١
افيايض :علاب افيشد١4١1 ،ه – ١991م).٣8٦ :٢ ،
( )٦انظي تيمجا يف :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٣١1 :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات
افذهب".٣4 :٦ ،
( )7انظي تيمجا يف :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٣١٣ :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات
افذهب".4٦ :٦ ،
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 .4احلذفظ عبد املؤعن افدعةذطي ،وهو شيف افدعن عبد املؤعن قن خيف قن أيب
احلمن افدعةذطي افاشذفةي ،أقو حممد ،إعذم أهل احلدعث يف زعذن  ،تويف فجأة يف
افسذهية تسن  715ه(.)١
 .5عبد اففين قن عنصوك احلياين ،املؤ ن ،مجذل افدعن ،أقو عبذدة ،تويف تسن  715ه(.)٢
 .٦حممد قن أمحد قن أيب قلي احلياين افسزاز ،كذن حمن افاماوة ،عذت لاملدعن قبل أن
عصل إىل احلج تسن 715ه(.)٣
 .7أعني افدعن اقن شسري ،وهو عبد هللا قن عبد األحد قن عبد هللا قن خيةق احلياين،
تويف تسن  ۷۰۸ه(.)4
 .8أمحد افدشيت ،وهو أمحد قن حممد قن أيب افسذتس قن قدكان افدشيت ،شهذب افدعن
افليدي ،املؤدب احلنبيي ،تويف تسن 7١٣ه(.)5
 .9حممد قن زلاطي ،وهو أقو عبد هللا حممد قن عمي قن عبد احملمود قن زلاطي احلياين،
مشس افدعن ،نزعل دعاشق ،کذن فسةهذ زاهدا ،ممن مسع عن صقي افدعن عبد املؤعن
اقن عبد احلق .تويف تسن 7١8ه(.)٦
( )١انظي تيمجا يف :عبد افيحة قن احلمن األتسنوي " .طبسذت افاشذفةة " .حتسةق كمذل عوتسف احلوت
(ط ،١قريوت :داك افلاب افةيمة  ١417 ،ه  ۱۹۸۷ -م)٢71 :١ ،؛ وأمحد اقن عيي
افةمسماين (اقن حجي)" .افدكك افلذعن يف أعةذن املذئ افثذعن " .حتسةق د .تسذمل افلينلوي األملذين
(حةدك ألاد :دائية املةذكف١٣51 ،ه) 4١7 :٢؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".١48 :٦ ،
( )٢انظي تيمجا يف :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٣٣ :٢ ،؛ وافةمسماين" ،افدكك افلذعن "،
.٣88 :٢
( )٣انظي تيمجا يف :افذهيب" ،افةرب"١5 :4 ،؛ وافةمسماين" ،افدكك افلذعن ".٣74 :٣ ،
( )4انظي تيمجا يف :افةمسماين" ،افدكك افلذعن ".٢٦5 :٢ ،
( )5انظي تيمجا يف :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٦8 :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات
افذهب".١7٦ :٦ ،
( )٦انظي تيمجا يف :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٣7٣ :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات
افذهب".٢11 :٦ ،
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 .١1افةقةف إتسحذق اآلعدي ،وهو إتسحذق قن حيىي اآلعدي ،عقةف افدعن ،شةخ
افظذهيع يف وقا  ،تويف تسن  7٢5ه(.)١
 .١١حممد قن عبد احملمن اخلياط افبفدادي افسطةةي األزجي ،عقةف افدعن ،أقو عبد
هللا ،عةيوف لاقن افدوافةيب ،كيه صقي افدعن افسطةةي يف عةجم  ،تويف تسن
۷۲۸ه(.)٢
 .١٢حممد قن حممد افکنجي افدعاشسي ،تويف تسن  ۷۳۱ه(.)٣
املبحث الرابع :مؤلفاته.
تاقق كيم املرتمجني عيى فضل جد افدعن اقن تةمة وعيم  ،حىت إن افذهيب قذل:
وكذن افاشةخ جد افدعن عةدوم افنظري ،كأتسذً يف افقس وأصوف  ،لاكعذً يف احلدعث وعةذنة  ،ف
افةد افطوىل يف عةيف افسياءات وافاقمري ،صنف افاصذنةف ،واشاهي امس وقةد صةا (.)4
وهلذا عذكي عن كثري ممن تيج ف تسة عيم وعجةب حقظ وإتسذن ملذاهب أهل افةي ،
وقد كيوا ف عدة عصنقذت يف أكثي عن عي  ،في كمح هللا عصنقذت يف افسياءات وافاقمري وافقس
واحلدعث ،وتسأ كي يف هذه افةجذف قةض عصنقذت  ،عةيفذً قلاذق "احمليك" قاشلل عساضب ،و فك
قذكي اهامذم أهل افةي ق و كي قةض شيوح وحواشة  ،فمن عصنقذت عذ عيي:
 .١احمليك( .)5وهو املنت افذي شيح افسطةةي يف هذا افلاذب.
وهو کاذب عطبوع عاداول ،اها ق احلنذقي واعانوا ق شيحذ وحتاشة وغري فك ،فمن
شيوح عذ عيي:
 .١افاةيةق املسيك عيى احمليك فاشةخ اسإتسمام اقن تةمة (ت 7٢8هـ).
( (١انظي تيمجا يف :افذهيب" ،افةرب"74 :4 ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".٢٢٣ / ٦ ،
( )٢انظي تيمجا يف :افذهيب" ،افةرب"8٣ / 4 ،؛ واقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".٣84 :٢ ،
( )٣انظي تيمجا يف :افةمسماين" ،افدكك افلذعن ".٢44 :4 ،
( )4انظي :افذهيب" ،عةيف افسياء افلبذك" .٦54 :٢
( )5انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٢5٣ :٢ ،؛ وافزككيي" ،األعمام" ٦ :4؛ وعمي كضذ
كحذف " .عةج املؤفقني" (قريوت :علاب املثىن وداك إحةذء افرتاث افةييب).١48 :٢ ،
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 .٢شيح احمليك فيزكعياين (ت 7٢9هـ) .قدأ فة ومل علمي .
 .٣شيح احمليك فيسطةةي(ت۷۳۹ه)وهو هذا افلاذب ،وتسأفيده لاحلدعث يف فصل عماسل.
 .4شيح احمليك فيزككاشي (ت  ۷۷۲ه) .عن افنلذح إىل أثنذء افصداق.
 .5شيح احمليك القن كجب( .ت  795ه).
 .٦املسيك عيی احمليك فيميداوي (ت  ۷۸۳ه).
هذه قةض شيوح  ،وألهل افةي عدة حواش عية عنهذ عذ عيي:
 .١افنلت وافقوائد افمنة عيى احمليك ،القن عقيح (ت 7٦٣هـ) ،وهو عطبوع حبذشة احمليك.
 .٢حذشة عيی احمليك القن قندس (ت  8٦١ه).
 .٣حواش عيى احمليك فةز افدعن افلنذين (87٦هـ) .وعسذل :تصحةح احمليك.
وألمحد قن إقياهة قن نصي هللا عز افدعن (ت 87٦ه) نظ فيمحيك(.)١
وعن عؤفقذت جد افدعن اقن تةمة كمح هللا:
 .٢أطياف أحذدعث افاقمري(.)٢
 .٣أكجوزة يف عي افسياءات(.)٣
 .4األحلذم افلربى .يف عدة جيدات(.)4
 .5املناسی عن أحذدعث األحلذم( .)5وهو کاذب عاشهوك عطبوع عاداول .اناسذه عن
(األحلذم افکربی).
 .٦عناهى اففذع يف شيح اهلداع  .وهو شيح فلاذب اهلداع أليب اخلطذب افليو اين،

( (١انظي فةمذ تسبق :قلي قن عبد هللا أقو زعد" .املدخل املقصل إىل فس اسإعذم أمحد قن حنبل" (ط،
افيايض :داك افةذصم  ١4١7 ،ه ۱۹۹۷ ،م) .74١ :٢
( )٢انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٢5٢ :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".٣88 :5 ،
( )٣انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٢5٢ :٢ ،؛ واقن ااجزكي" ،غذع افنهذع ".48 :١ ،
( (4انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٢5٢ :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".٣88 :5 ،
( (5انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٢5٢ :٢ ،؛ وافزككيي" ،األعمام"٦ :4؛ وكحذف ،
"عةج املؤفقني".١48 :٢ ،
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قةض قةض يف أكقع جيدات كبذك ،وصل فةهذ إىل احلج وافبذقي مل عبةض (.)١
 .7املمودة يف أصول افقس (.)٢

املبحث اخلامس :وفاته.
اخايقت املصذدك يف تسن وفذة جد افدعن اقن تةمة كمح هللا ،واألكثي عيى أن تويف
تسن اثناني ومخمني وتسامذئ (٦5٢ه) ،قةد صماة ااجمة  ،عوم عةد افقطي(.)٣
وقةل :إن تويف قةد عصي عوم ااجمة عن عوم عةد افقطي تسن ثماث ومخمني وتسامذئ
(٦5٣ه)(.)4
كي هذا اخلماف اقن كجب كمح هللا يف تيمج اجملد ،فبةد أن كي قول أكثي املرتمجني
وقدع قذل :وقيأت خبط حقةده أيب افةبذس – ممذ كاب يف صبذه – حدثنذ وافدي أن ألاه ألا
افربكذت تويف قةد افةصي عن عوم ااجمة عوم عةد افقطي تسن ثماث ومخمني وتسامذئ  ،ودفن
قخلية افمبت(.)5
هذا وقد كذنت وفذت كمح هللا تةذىل حبيان ،ودفن فةهذ ،وكذنت جنذزت عاشهودة ،حىت
إن قةل :مل عبق يف افبيد عن مل عاشهد جنذزت إال عةذوك ،كمح هللا وغقي ف (.)٦
( (١انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٢5٢ :٢ ،؛ وكحذف " ،عةج املؤفقني"48 :٢ ،؛
وأقو زعد" ،املدخل املقصل".7١4 :۲ ،
وقد أخطأ إمسذعةل لاشذ فذكي أن افلاذب يف فيوع احلنقة  .انظي :إمسذعةل لاشذ افبفدادي" .هدع
افةذكفني أمسذء املؤفقني وآاثك املصنقني عن كاشف افظنون" (قريوت :داك افقکي ١4١1 ،ه -
 ۱۹۹۰م) .571 :١
( (٢انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".٢5٢ :٢ ،
( (٣انظي :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"٢9٣ :٢٣ ،؛ وافلايب" ،فوات افوفةذت" ۳۲۳ :۲؛ واقن كجب " ،افذعل
عيی طبسذت احلنذقي "٢5٣ :٢ ،؛ واقن ااجزكي" ،غذع افنهذع " .٣8٦ :۱ ،وإمسذعةل لاشذ" ،هدع
افةذكفني"571 :١ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب"٦5٢ :5 ،؛ وافزككيي" ،األعمام".٦ :4 ،
( )4انظي :عبدافيمحن قن حممد افةيةمي" .املنهج األمحد يف تياج أصحذب اسإعذم أمحد" .حتسةق حمن
إمسذعةل عيوة (قريوت :داك صذدك) .٢٦8 :4 ،وعةج املؤفقني.١48 / ٢ ،
( )5انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".٢5٣ :٢ ،
( (٦انظي :املصدك يف اهلذعش افمذقق.
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الفصل الثاني :ترمجة اإلمام صفي الدين عبد املؤمن القطيعي مؤلف الشرح.
املبحث األول :امسه ونتسبه وكنيخه ولقبه
هو صقي افدعن عبد املؤعن قن عبد احلق قن عبد هللا قن عيي قن عمةود قن مشذئل
افسطةةي( )١األصل ،افبفدادي ،احلنبيي ،أقو افقضذئل ،عةيف لاقن عبد احلق(.)٢
املبحث الثاني :مولده ونشأته:
وفد افاشةخ صقي افدعن يف افمذقع عاشي عن شهي مجذدى اآلخية ،تسن مثذن ومخمني
وتسامذئ  ،قبفداد(.)٣
وكذنت ناشأت يف قةت عي  ،فسد كذن أقوه خطةبذً جبذعع اقن عبد املطيب قبفداد
احامذلاً(.)4
اشافل يف أول عميه قةد افاقس لافلاذق واألعمذل افدنةوع  ،مث تي فك وأقبل عيى
افةي والزع عدة ،عطذفة وكاذق  ،وتصنةقذً وتدكعمذً ،واشافذالً وإفاذء إىل حني وفذت (.)5
ناشأ كمح هللا يف قفداد وحصل فةهذ أول عيوع وتايمذ عيى عاشذخيهذ ،مث كحل إىل
دعاشق ،وأخذ عن عدد عن عاشذخيهذ ،كمذ كحل إىل عل وغريهذ ،تسةةذً يف طيب افةي
( (١نمب إىل حمي قبفداد .انظي :عبد افيمحن قن أيب قلي افمةوطي" .فب افيبذب يف حتيعي األنمذب".
حتسةق حممد أمحد عبد افةزعز وأشيف أمحد عبد افةزعز (ط ،١قريوت :داك افلاب افةيمة ١4١١ ،
هـ –  ١99١م).١85 :٢ ،
( (٢انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢8 :٢ ،؛ واقن عقيح" ،املسصد األكشد":٢ ،
١٦7؛ وعبد افيمحن قن حممد افةيةمي" .افدك املنضد يف كي أصحذب اسإعذم أمحد" .حتسةق د.
عبد افيمحن قن تسيةمذن افةثةمني( .ط ،١افيايض :علاب اخلذجني١4١٢ ،ه١99٢ ،م ) :٢
495؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب"۲۱۳ :۸ ،؛ وكحذف " ،عةج املؤفقني".٣٢٦ :٢ ،
( (٣انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢8 :٢ ،؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد"٦7 :5 ،؛
واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".۲۱۳ :۸ ،
( (4انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢8 :٢ ،؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد"٦7 :5 ،؛
وكحذف " ،عةج املؤفقني".۳۲۷ :۲ ،
( )5انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي " 4٢8 :٢؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب" .۲۱۳ :۸
- 76 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء الثاين

وافممذع عن عيمذء زعذن (.)١
وقد كذن هلذه افناشأة األثي افبذفغ يف حةذت افةيمة حةث قيع يف عدد عن افةيوم
افاشيعة وغريهذ وصنف فةهذ املصنقذت ،حىت إن عد عن امللثيعن يف افاأفةف ،كمذ تسةأيت
إب ن هللا يف املبذحث اآلتة .
املبحث الثالث :مكانخه العلمية وثناء العلماء عليه
اسإعذم صقي افدعن كذن عذمل قفداد يف عصيه ،وكذن ا هن حذد و كذء وفطن ،
اشاهي يف قفداد لافقس وافقيائض ،كمذ أن أتسن عدداً عن افةيوم وافقنون واها هبذ ،وأفف
فةهذ ،فهو عع اهامذع لافقس وافقيائض اها أعضذً لاحلدعث ومسع عن كبذك احملدثني يف زعذن ،
ونمخ احلدعث واتسانمخ كثرياً عن أجزائ  ،ومسع عن خيق كثري ،ودكس فيحنذقي لاملدكتس
افباشريع (.)٢
وحمن هةئ وشلل،
قذل اقن كجب :كذن إعذعذً فذضماً ا عيوءة ،وأخماق حمن  ،خ
عظة احليع  ،شيعف افنقس ،عنقيداً يف قةا  ،ال عفاشى األكذقي وال خيذفطه  ،وال عزاح يف
املنذصب ،قل األكذقي عرتددون إفة  ،وقد هنى أصحذق عن افمةي ف يف تدكعس املمانصيع ،
( (١انظي :افةمسماين" ،افدكك افکذعن "4١8 :٢ ،؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد"٦7 :5 ،؛ واقن افةمذد،
"شذكات افذهب".۲۱۳ :۸ ،
( )٢انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وافةيةمي " ،املنهج األمحد"٦7 :5 ،؛
واقن افةمذد" ،شذكات افذهب"٢١٣ :8 ،؛ وافزككيي" ،األعمام " .١71 :4
واملدكتس افباشريع  :هي إحدى عداكس قفداد ،تسع يف ااجذنب افةييب عنهذ ،أناشأهتذ جذكع اخليةق
املماةص لاهلل ،املةيوف قـ ـ (لاب قاشري) ،وافااحت قةد وفذهتذ تسن ٦5٣ه ،وحضي اخليةق وأوالده
افااذحهذ ،وكذن افادكعس هبذ عيى املذاهب األكقة  .انظي :عبد افيحة قن عبد هللا افزكعياين " .إعضذح
افدالئل يف افقيق قني املمذئل " .حتسةق عمي قن حممد افمبةل( .ط ،١افدعذم :داك اقن ااجوزي،
١4٣١ه)57 :؛ وامليك األشيف اففمذين" ،افةمجد املمبو وااجوهي احمللو يف طبسذت اخليقذء
وامليو " .حتسةق شذكي حممود عبد املنة ( .قفداد :داك افبةذن١٣95 ،ه١975 ،م)،٦19 :
.٦١1
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ومل عاةيض هلذ عع متلن عن فك(.)١
وعن افةيوم افيت قيع فةهذ غري افقس وافقيائض واحلدعث عي خ احلمذب وااجرب واهلندتس
واملمذح ( .)٢قذل اقن حجي :قذل تسةةد افذهيي :كذن عماع يف افقيائض واحلمذب وااجرب
واملسذقي  . . .إىل أن قذل :وكذن زاهداً خريا ا عيوءة وفاوة وتواضع وحمذتسن كثرية ،طذكحذً
فياليف ،عيى طيعس افميف ،حمبذً فيخمول ،وكذن شةخ افةياق عيى اسإطماق(.)٣
كمذ أثىن أهل افةي عيى كثية كاذقا وحمن خط (.)4
وممذ نسي أهل افةي يف افثنذء عية كمح هللا أن قيهذن افدعن افزكعي كذن عسول :هو
إعذعنذ يف عي افقيائض وااجرب واملسذقي  .وكذن عثين عية  ،وعسول :فو أعلنين افيحي إفة فيحيت
إفة (.)5
وممذ كي يف افثنذء عية كمح هللا أن كذن انظمذً ،وف شةي كثري ،اعادح ق املرتمجون،
فسذل اقن حجي :وف نظ كائق وحمذتسن غزعية( ،)٦وقذل اقن كجب :وف شةي كثري جةد ،فةي
دعوان متذم(.)7
وعع عيم كمح هللا تةذىل وفضي غري أن ف أوهذم كثرية يف تصذنةق  ،وفذفك فسد كي
قلي أقو زعد كمح هللا تةذىل كاذق يف افقس  -وهو شيح احمليك ،وهو افذي أقوم قاحسةق جزء
عن  -كيه كمح هللا يف افلاب املناسدة يف املذهب( .)8واعامد يف فك عيى كمام اقن كجب
كمح هللا تةذىل حةث قذل :وف كمح هللا أوهذم كثرية يف تصذنةق  ،حىت يف افقيائض ،عن حةث
( )١انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".4٣١ :٢ ،
( (٢انظي :افةيةمي" ،املنهج األمحد".٦7 :5 ،
( )٣انظي :افةمسماين" ،افدكك افکذعن "4١9 ،4١8 :٢ ،؛ وانظي :حممد قن عيي افاشوكذين" .افبدك
افطذفع مبحذتسن عن قةد افسين افمذقع" (قريوت :داك املةيف ).414 :١ ،
( (4انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".4٢9 :٢ ،
( (5انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٣1 :٢ ،؛ وافةيةمي "املنهج األمحد".٦8 :5 ،
( (٦انظي :افةمسماين" ،افدكك افلذعن ".4١8 :٢ ،
( (7انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٣1 :٢ ،؛ وانظي :افةيةمي" ،املنهج األمحد".٦8 :5 ،
( )8انظي :أقو زعد" ،املدخل املقصل".١1٢8 :٢ ،
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توجةه املمذئل وتةيةيهذ ،كمح هللا تةذىل وتسذحم  ،فيسد كذن عن حمذتسن زعذن يف قيده(.)١
وهذا ال عنسص عن علذن اسإعذم صقي افدعن افسطةةي وال عن علذن كاب  ،فيسد
اتقست كيم املرتمجني افذعن اطيةت عيى كابه أن كمح هللا كذن إعذعذً عاسنذً ،وأن كذن كبري
عيمذء قفداد يف زعن  ،وقد نسيت عذ عدل فذفك يف هذا املبحث ،وال خييو علثي عن نسد.
كمح هللا وغقي ف وجزاه عنذ خري ااجزاء.
املبحث الرابع :شيوخه وتالميذه.
أولا :شيوخه:
شةوخ اسإعذم صقي افدعن افسطةةي كثي ،عاقيقون يف عدد عن افبيدان ،عنه عن أخذ
عن افقس  ،وعنه عن أخذ عن افقيائض ،وعنه عن أخذ عن احلدعث مسذعذً وإجذزة.
قذل اقن كجب :خيج فنقم عةجمذً فاشةوخ لافممذع واسإجذزة عن حنو ثمامثذئ شةخ،
وأكثيه لاسإجذزة ،وتلي فة عن أحواهل ووفةذهت  ،واتساةذن يف عةيف أحوال افاشذعةني
لافذهيب وافربزايل ،وحدث ق وقلثري عن عمموعذت وغريهذ لاسإجذزة(.)٢
وتسأ كي هنذ عدداً عنه :
 .١عيي قن حممد قن وضذح ،أخذ عن إجذزة يف قفداد( ،)٣وهو أقو احلمن كمذل افدعن
عيي قن حممد قن حممد قن أيب تسةةد قن وضذح افاشهياايين افبفدادي ،نزعل قفداد،
فسة حنبيي حنوي ،عين لاحلدعث ،وهو أحد امللثيعن عن افيواع  ،عن عؤفقذت
"افدفةل افواضح يف اقاقذء هنج افميف افصذحل" ،تويف تسن  ٦7٢ه(.)4
 .٢افلمذل عبد افصمد قن أيب ااجةش ،مسع عن احلدعث يف قفداد( ،)5وهو عبد افصمد
( )١انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".4٣١ ،4٣1 :٢ ،
( )٢انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".4٣1 :٢ ،
( )٣انظي :اقن كجب" :افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وافةمسماين" ،افدكك افلذعن ".4١8 :٢ ،
( )4انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٢8٢ :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب":5 ،
.481
( )5انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وافةمسماين" ،افدكك افلذعن ":٢ ،
=
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اقن أمحد قن عبد افسذدك قن أيب ااجةش افبفدادي ،عسيئ ،حنوي ،ففوي ،فسة حنبيي،
(.)١
شةخ قفداد وخطةبهذ ،تويف تسن  ٦7٦ه
 .٣اقن افبةيت ،مسع عن قدعاشق( ،)٢ومل أقف ف عيى تيمج  ،وفةي إمسذعةل قن أمحد قن
عيي قن أيب تسةةد افاشةبذين اآلعدي افدعاشسي ،شيف افدعن ،حمدث وعؤكخ ،تويف
تسن  ٦۷۷ه(.)٣
 .4اقن أيب افدعن  ،أخذ عن إجذزة يف قفداد( ،)4وهو حممد قن عةسوب قن أيب افقيج
افبفدادي ،املةيوف لاقن أيب افدعن  ،شهذب افدعن ،عمند افةياق ،ويل عاشةخ
املمانصيع إىل أن تويف تسن ٦81ه(.)5
 .5اجملد اقن قيدجي ،أخذ عن إجذزة يف قفداد( ،)٦وهو أقو افقضل عبد هللا قن حممود
قن عودود املوصيي افبيدجي ،جد افدعن ،فسة حنقي ،كحل إىل دعاشق ،وويل قضذء
افلوف عدة مث اتساسي قبفداد عدكتسذً ،وتويف فةهذ تسن ٦8٣ه(.)7
 .٦أقو طذفب عبد افيمحن قن عمي افبصيي ،أخذ عن افقس ( ،)8وهو نوك افدعن
عبد افيمحن قن عمي قن أيب افسذتس افبصيي افضيعي ،أقو طذفب ،نزعل قفداد ،ناشأ
=

4١8؛ واقن عقيح" ،املسصد األكشد".١٦7 :٢ ،
( )١انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٢91 :٢ ،؛ واقن عمذد" ،شذكات افذهب".٦ :٦ ،
( )٢انظي :افةمسماين" ،افدكك افلذعن ".4١8 :٢ ،
( )٣انظي :كحذف " ،عةج املؤفقني".٢٦1 :٢ ،
( )4انظي :افةمسماين" ،افدكك افلذعن ".4١8 :٢ ،
( )5انظي :افذهيب" ،افةرب"٣4٦ :٣ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".٢٦ :٦ ،
( )٦انظي :افةمسماين" ،افدكك افلذعن ".4١8 :٢ ،
( )7انظي :افزككيي" ،األعمام".١٣5 :4 ،
( )8انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وافةمسماين" ،افدكك افلذعن ":٢ ،
4١8؛ واقن عقيح" ،املسصد األكشد"١٦7 :٢ ،؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد"٦7 :5 ،؛ واقن
افةمذد" ،شذكات افذهب".٢١٣ :8 ،
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يف افبصية ،وقدم قفداد حىت جةل فسةهذً لاملمانصيع  ،ف عدة عؤفقذت عنهذ احلذوي
يف افقس  ،وافلذيف شيح اخليقي ،تويف فةي عةد افقطي تسن  ٦84ه(.)١
 .7أقو افقضل قن افدلاب ،مسع عن احلدعث يف قفداد( ،)٢وهو حممد قن حممد قن عيي
قن أيب افقيج قن أيب املةذيل قن افدلاب (أو قن افزايت) ،افبذقصيي افبفدادي ،أقو
افقضل ،أحد شةوخ قفداد املمندعن ،تويف تسن  ٦85ه(.)٣
 .8أمحد قن شةبذن ،أخذ عن إجذزة( ،)4وهو قدك افدعن أمحد قن شةبذن قن تفيب قن
حةدكة ،أقو افةبذس افاشةبذين افصذحلي افةطذك ،كاوي عمند اسإعذم أمحد ،تويف تسن
٦85ه(.)5
 .9زعنب قنت علي ،أخذ عنهذ إجذزة( ،)٦وهي أم أمحد زعنب قنت علي قن عيي قن
كذعل احلياين ،شةخ عةمية عذقدة ،مسةت عن حنبل وغريه ،ازدح افطيب عيةهذ،
توفةت تسن  ٦۸۸ه(.)7
 .١1افقخي اقن افبخذكي ،أخذ عن إجذزة يف دعاشق( ،)8وهو عيي قن أمحد قن
( )١انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٣١٣ :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب":٦ ،
.4٦
( )٢انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وافةمسماين" ،افدكك افلذعن ":٢ ،
4١8؛ واقن عقيح" ،املسصد األكشد".١٦7 :٢ ،
( )٣انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٣١8 :٢ ،؛ واقن عقيح" ،املسصد األكشد":٢ ،
5١٦؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".5٢ :٦ ،
( )4انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب":8 ،
.٢١٣
( )5انظي :افذهيب" ،افةرب"٣85 :٣ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".5١ :٦ ،
( )٦انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب":8 ،
.٢١٣
( )7انظي :افذهيب" ،افةرب"٣٦٦ :٣ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".٦9 :٦ ،
( )8انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،افدكك افلذعن "4١8 :٢ ،؛
=
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عبدافواحد افمةدي املسدتسي افصذحلي ،فسة حمدث عةمي ،تقس عيى وافده وعيى
افاشةخ عوفق افدعن وقيأ عية املسنع ،كوى احلدعث فوق تساني تسن  ،ومسع عن األئم
احلقذظ ،وممن أخذ عن اقن تةمة وأثىن عية كمح هللا ،تويف تسن ٦91ه(.)١
 .١١افلمذل افبزاك ،اقن افقوعية ،مسع عن احلدعث يف قفداد( ،)٢وهو أقو افقيج
عبدافيمحن قن عبد افيطةف قن حممد افبفدادي احلنبيي افبزاك ،عمند افةياق ،عسيئ
علثي ،شةخ املمانصيع  ،تويف تسن  ٦97ه(.)٣
 .١٢اقن افلمذك ،مسع عن احلدعث يف قفداد( ،)4وهو أمحد قن حممد قن األجنب قن
افلمذك افواتسطي األصل ،افبفدادي ،صدك افدعن ،أقو عبد هللا ،حمدث ،وفسة
حنبيي ،قذل اقن كجب :قذل شةخنذ لاسإجذزة صقي افدعن عبد املؤعن قن عبد
احلق :تقيد يف زعذن مبةيف احلدعث وأمسذء افيواة ،وكاب خبط كثرياً ،وحصل أصوالً
كثرية ،وكذن ضنةنذً لافقوائد ،مسةت عية كاذب افقيج قةد افاشدة القن أيب افدنةذ. .
 .أ .ه وقد تايمذ عيى اقن افسطةةي أعضذً .تويف تسن ٦98ه(.)5
 .١٣شيف افدعن أمحد قن هب هللا قن عمذكي ،مسع عن احلدعث قدعاشق( ،)٦وهو
أقو افةبذس ،وقةل أقو افقضل ،أمحد قن هب هللا قن أمحد قن حممد قن احلمن قن
=

وافةيةمي" ،املنهج األمحد"٦7 :5 ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".٢١٣ :8 ،
( )١انظي :اقن افةمذد" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٣٢5 :٢ ،؛ وافذهيب" ،افةرب".٣7٣ :٣ ،
( )٢انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وافةمسماين "افدكك افلذعن ":٢ ،
4١8؛ واقن عقيح" ،املسصد األكشد".١٦7 :٢ ،
( )٣انظي :اقن افةمذد" ،شذكات افذهب".١19 :٦ ،
( )4انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".4٢9 :٢ ،
( )5انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "٣٣9 :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب":٦ ،
.١١٣
( )٦انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وافةمسماين" ،افدكك افلذعن "4١8 :٢ ،؛ واقن
عقيح" ،املسصد األكشد"١٦7 :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".٢١٣ :8 ،
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عمذكي ،افدعاشسي افاشذفةي ،املمند ،كوى افلثري وتقيد أبشةذء ،تويف تسن ٦99ه(.)١
 .١4تست األهل قنت عيوان ،مسع عنهذ احلدعث قدعاشق( ،)٢وهي أم أمحد تست األهل
قنت عيوان قن تسةةد افبةيبلة  ،توفةت قدعاشق تسن  ۷۰۳ه(.)٣
 .١5افقخي افاوزكي ،مسع عن احلدعث مبل ( ،)4وهو فخي افدعن أقو عميو ،عثمذن قن
حممد قن عثمذن افاوزكي ،نزعل عل  ،قيأ صحةح عمي عيى اقن افربهذن ،قيفت
عاشةخا حنو األفف ،وحدث لافلثري ،انسطع مبل عاةبداً ،تويف تسن 7١٣ه(.)5
 .١٦حممد قن األشيف ،أخذ عن إجذزة يف قفداد( ،)٦مل أقف ف عيى تيمج .
اثنيا :تالميذه.
تايمذ عيى افاشةخ صقي افدعن افسطةةي عدد كبري عن طيب افةي  ،حةث إن دكس
لاملدكتس افباشريع فيحنذقي ( ،)7قذل اقن كجب :مسع عن خيق كثري( ،)8كمذ أن تةدد افةيوم افيت
عاسنهذ كمح هللا تاشري إىل كثية تماعةذه افذعن قصدوه فةنهيوا عن عيوع ااجم  ،وقد نسل اقن
كجب عن قيهذن افدعن افزكعي أن كذن عسول :هو إعذعنذ يف عي افقيائض وااجرب واملسذقي (.)9
وقذل اقن كجب :ال عفاشى األكذقي وال خيذفطه  ،وال عزامحه يف املنذصب ،قل األكذقي عرتددون
إفة ( .)١1ويف هذا إشذكة إىل عيو علذنا وكثية عن كذنوا عسصدون طيبذً فيةي .
( )١انظي :افذهيب" ،افةرب"٣9٦ :٣ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".١١8 :٦ ،
( )٢انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ واقن عقيح" ،املسصد األكشد".١٦7 :٢ ،
( )٣انظي :افذهيب" ،افةرب"8 :4 ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".١4٣ :٦ ،
( )4انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ واقن افةمذد ،افدكك افلذعن 4١8 :٢ ،؛
واقن عقيح" ،املسصد األكشد"١٦7 :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".٢١٣ :8 ،
( )5انظي :افةمسماين" ،افدكك افلذعن "449 :٢ ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب".١7٦ :٦ ،
( )٦انظي :افةمسماين " ،افدكك افلذعن ".4١8 :٢ ،
( )7انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".4٣1 :٢ ،
( )8املصدك افمذقق .4٣1 :٢
( )9املصدك افمذقق .4٣1 :٢
( )١1املصدك افمذقق .4٣1 :٢
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وتسأ کي هنذ عدداً عن تماعةذه:
 .١اقن كجب ،أجذز ف عذ جيوز ف كواعا غري عية  ،وهو عبد افيمحن قن أمحد قن
كجب افبفدادي مث افدعاشسي ،زعن افدعن أقو افقيج ،وفد قبفداد وناشأ وتويف يف
دعاشق ،عؤفقذت كثرية ،عنهذ شيح جذعع افرتعذي ،وجذعع افةيوم واحلل  ،تويف تسن
795ه(.)٢
 .٢افزكعياين ،أخذ عن عي افقيائض واحلمذب( ،)٣وهو شيف افدعن عبد افيحة قن
عبدهللا قن حممد افزكعياين افبفدادي ،أقو حممد ،وفد قبفداد وناشأ هبذ ،مث كحل إىل
دعاشق وعصي وغريهذ ،وعذد إىل قفداد وانب يف افسضذء ،واشاهيت فضذئي  ،ودكس
يف املدكتس افباشريع قةد وفذة شةخ صقي افدعن عبد املؤعن قن عبد احلق ،تويف
كمح هللا قبفداد تسن  74١ه(.)4
 .٣قيهذن افدعن افزكعي ،قذل :هو إعذعنذ يف عي افقيائض وااجرب واملسذقي  ،وقذل :فو
أعلنين افيحي إفة فيحيت إفة ( .)5وهو افسذضي أقو إتسحذق إقياهة قن أمحد قن
همال افزكعي مث افدعاشسي ،فسة أصويل عنذظي فيضي ،دكس لاحلنبية عن حني
تسجن افاشةخ تسي افدعن اقن تةمة لافسية  ،فمذء فك أصحذب افاشةخ وحمبة ،
تويف تسن 74١ه(.)٦
()١

( )١انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٣1 :٢ ،؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد".٦8 :5 ،
( )٢انظي :عوتسف قن احلمن افصذحلي (اقن املربد)" .ااجوهي املنضد يف طبسذت عاأخيي أصحذب أمحد".
حتسةق د .عبد افيمحن قن تسيةمذن افةثةمني( .ط ،١افيايض :علاب افةبةلذن ١4٢١ ،ه۲۰۰۰ ،
م)4٦ :؛ وحممد قن عبد هللا اقن محةد" .افمحب افواقي عيى ضيائح احلنذقي " .حتسةق قلي قن عبد
هللا أقو زعد ود .عبد افيمحن قن تسيةمذن افةثةمني( .ط ،١قريوت :عؤتسم افيتسذف  ١4١٦ ،ه،
 ١99٦م )474 :٢ ،؛ وافزككيي " ،األعمام".٢95 :٣ ،
( )٣انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٣1 :٢ ،؛ واقن عقيح" ،املسصد األكشد".١٦9 :٢ ،
( )4انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٣5 :٢ ،؛ واقن افةمذد " ،شذكات افذهب".٣17 :٦ ،
( )5انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٣1 :٢ ،؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد".٦8 :5 ،
( )٦انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٣4 :٢ ،؛ وافةمسماين " ،افدكك افلذعن ".١5 :١ ،
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 .4افربزايل ،مسع عن قدعاشق قبل افمبةمذئ ( ،)١وهو احلذفظ عي افدعن افسذتس قن
حممد اقن عوتسف قن حممد افربزايل افاشذفةي ،صذحب " افاذكعخ " " واملةج افلبري
" تويف حميعذً خبيةص يف طيعس فيحج تسن  7٣9ه(.)٢
 .5فخي افدعن اقن افقصةح( ،)٣وهو أمحد قن عيي قن أمحد افلويف افبفدادي ،أقو
طذفب ،افاشهري لاقن افقصةح ،فسة حنقي ،أصي عن افلوف مث اناسل إىل قفداد ،مث
إىل دعاشق ،وتويف تسن 755ه(.)4
 .٦عمي قن عيي (عةةد احلنذقي )( ،)5وهو عمي قن عيي قن عوتسى قن خيةل افبفدادي،
األزجي افبزاك ،صنف يف احلدعث وافقس وافيقذئق ،تويف وهو اهب عن قفداد إىل
عل فيحج عذم 749ه(.)٦
املبحث اخلامس :مؤلفاته.
فإلعذم افسطةةي كمح هللا تةذىل عؤفقذت كثرية ،يف عيوم خمايق  ،عسول اقن كجب. . . :
فأقبل آخياً عيى افاصنةف ،فصنف يف عيوم كثرية ،عنهذ عذ مل علن تسبق ف فةهذ اشافذل،
وصنف يف افقس واألصيني وااجدل واحلمذب وافقيائض وافوصذاي ،ويف افاذكعخ واحلدعث
وافطب وغري فك ،واخاصي كابذ كثرية(.)7
و كي أصحذب افرتاج عدداً عن عؤفقذت كمح هللا ،غري أن عنبفي افانبة إىل عذ كيه
اقن كجب عنهذ حةث قذل :وف كمح هللا أوهذم كثرية يف تصذنةق  ،حىت يف افقيائض ،عن
( )١انظي :افةمسماين " ،افدكك افلذعن ".4١8 :٢ ،
( )٢انظي :افذهيب " ،افةرب"١١4 :4 ،؛ واألتسنوي " ،طبسذت افاشذفةة "١٣9 :١ ،؛ واقن افةمذد،
"شذكات افذهب".٢9٦ :٦ ،
( )٣انظي :افةمسماين" ،افدكك افلذعن ".4١9 :٢ ،
( )4انظي :افةمسماين" ،افدكك افلذعن "٢14 :١ ،؛ وافزككيي " ،األعمام".١75 :١ ،
( )5انظي :افةمسماين" ،افدكك افلذعن ".4١9 :٢ ،
( )٦انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "444 :٢ ،؛ وافةمسماين " ،افدكك افلذعن ".١81 :٣ ،
( )7انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".4٢9 :٢ ،
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حةث توجةه املمذئل وتةيةيهذ ،كمح هللا وتسذحم  ،فسد كذن عن حمذتسن زعذن يف قيده(.)١
وعن عؤفقذت عذ عيي:
 .١شيح احمليك .وتسةأيت افلمام عن يف افقصل افثذفث.
 .٢شيح افةمدة ،يف جيدعن ،قةل :امس افةمدة(.)٢
 .٣إدكا اففذع يف اخاصذك اهلداع  ،يف جيد فطةف ،وهو اخاصذك فلاذب اهلداع أليب
اخلطذب افليو اين( .)٣وهو عطبوع.
 .4جتيعد افةنذع يف شيح اخاصذك اهلداع  .يف أكقع جيدات ،وهو شيح فلاذق افمذقق(.)4
 .5شيح املمذئل احلمذقة عن افيعذع افلربى القن محدان .يف جيد(.)5
 .٦حتسةق األعل يف عيمي األصول وااجدل(.)٦
 .7تمهةل افوصول إىل عي األصول(.)7
 .8قواعد األصول وعةذقد افقصول( .)8وهو عطبوع.
 .9افزهي افنذظي يف كوض افنذظي .يف أصول افقس (.)9
 .١1افماعع املفةث يف عي املواكعث(.)١1
 .١١أتسياك املواكعث .وهو جزء تلي فة عن حل اسإكث وعصذحل (.)١١
( )١انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".4٣١ ،4٣1 :٢ ،
( )٢انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وكحذف  " ،عةج املؤفقني".٣٢7 :٢ ،
( )٣اهلذعش افمذقق.
( )4اهلذعش افمذقق.
( )5انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وكحذف  " ،عةج املؤفقني".٣٢7 :٢ ،
( )٦انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد".٦7 :5 ،
(  )7اهلذعش افمذقق.
( )8انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد"٦7 :5 ،؛
وإمسذعةل لاشذ " ،هدع افةذكفني".٦٣١ :١ ،
( )9انظي :كحذف " ،عةج املؤفقني".٣٢7 :٢ ،
( )١1انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد".٦7 :5 ،
( )١١اهلذعش افمذقق.
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 .١٢تيخةص املنسح عن اخلطل يف عي ااجدل فيةلربي(.)١
 .١٣خماصي هاكعخ افطربي .يف أكقة جيدات(.)٢
 .١4املطذفب افةوال فاسيعي عنهذج االتساسذع واالعادال .وهو اخاصذك فلاذب عنهذج
افمن فاشةخ اسإتسمام اقن تةمة (.)٣
 .١5عياصد االطماع عيى أمسذء األعلن وافبسذع .وهو اخاصذك ملةج افبيدان فةذقوت
احلموي( .)4وهو عطبوع يف ثماث جيدات.
 .١٦عناهى أهل افيتسوخ يف كي عن أكوي عن عن افاشةوخ .وهذا افکاذب عةج کي
فة شةوخ افذعن أخذ عنه لافممذع واسإجذزة ،وه حنو ثمامثذئ شةخ ،تلي فة
عن أحواهل ووفةذهت (.)5
 .١7افاشةي افقذئق وافمجع افمائق(.)٦
 .١8املةيف قدالئل افسبي (.)7
 .١9صةف افبنذء واهلندتس (.)8
( )١انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد"٦7 :5 ،؛
وعةج املؤفقني.٣٢7/٢ ،
( )٢انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد"٦7 :5 ،؛
وعةج املؤفقني.٣٢7/٢ ،
( )٣انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٣1 ،4٢9 :٢ ،؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد":5 ،
٦7؛ وإمسذعةل لاشذ" ،هدع افةذكفني".٦٣١ :١ ،
( )4انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٣1 :٢ ،؛ وإمسذعةل لاشذ" ،هدع افةذكفني":١ ،
٦٣١؛ وكحذف " ،عةج املؤفقني".٣٢7 :٢ ،
( )5انظي :اقن كجب " ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٣1 :٢ ،؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد"٦7 :5 ،؛
وكحذف  " ،عةج املؤفقني".٣٢7 :٢ ،
( )٦انظي :كحذف  " ،عةج املؤفقني".٣٢7 :٢ ،
( )7انظي :املصدك افمذقق.
( )8انظي :املصدك افمذقق.
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املبحث التسادس :وفاته
تويف اسإعذم صقي افدعن عبد املؤعن افسطةةي يف قفداد ،فةي ااجمة عذشي صقي تسن
7٣9ه ،وصيى عية عن اففد ،ودفن يف عسربة اسإعذم أمحد قبذب حيب(.)١

( )١انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٣١ :٢ ،؛ وافةمسماين" ،افدكك افلذعن ":٢ ،
4١9؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد"٦8 :5 ،؛ وإمسذعةل لاشذش" ،هدع افةذكفني"٦٣١ :١ ،؛
وافزككيي" ،األعمام".١71 :4 ،
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الفصل الثالث :الخعريف بشرح احملرر.
املبحث األول :اسم الكخاب وتوثيق نتسبخه للمؤلف
جذء عيى افوكق األوىل عن املخطوط " :ااجزء األول عن شيح احمليك أتفةف افاشةخ
اسإعذم افةذمل افةماع صقي افدعن عبد املؤعن قدس هللا كوح "
وعابني عن هذا أن اتس افلاذب هو "شيح احمليك " وعيى هذا جيى أكثي عن تيج
فيمؤفف(.)١
و كيه افبةض لاتس "حتيعي املسيك يف تسيعي احمليك "(.)٢
و كيه افبةض لاتس " حتيعي املسيك يف شيح احمليك "(.)٣
و كي افاشةخ قلي أقو زعد كمح هللا ف امسذً كاقةذ وهو " :حتيعي املسيك عيى أقواب احمليك"(.)4
وأعذم هذا االخاماف يف تممة افلاذب فإن اسإقسذء عيى عنوان " شيح احمليك " أوىل
عن تممةا إبحدى افاممةذت افمذقس  ،و فك ألن عوافق ألكثي عن تيج فيمؤفف ،وألن أايً
عن افاممةذت املذكوكة مل علاب عيى غماف املخطوط ،ومل عذكيه عؤفق وال انتسخ يف
عسدع افلاذب وخذمتا (.)5
وأعذ نمب افلاذب فيمؤفف فادل هلذ عدة أعوك:
 .١جذءت نمبا إفة كمح هللا يف افوكق األوىل عن ااجزء األول ،كمذ تسدم يف قداع املبحث.
( )١انظي :اقن كجب "افذعل عيی طبسذت احلنذقي "4٢9 :٢ ،؛ وافذهيب" ،افةرب"١١٢ :4 ،؛ وافةيةمي،
"افدك املنضد"4٦9 :٢ ،؛ وافةيةمي" ،املنهج األمحد"٦7 :5 ،؛ واقن افةمذد" ،شذكات افذهب"،
٢95 :٦؛ وافزككيي" ،األعمام".١71 :4 ،
( )٢انظي :افةمسماين" ،افدكك افلذعن "4١9 :٢ ،؛ وإمسذعةل لاشذ" ،هدع افةذكفني".٦٣١ :١ ،
( )٣انظي :كحذف " ،عةج املؤفقني".٣٢7 :٢ ،
( )4انظي :أقو زعد" ،املدخل املقصل".74٢ :٢ ،
( )5فماتسازادة عن افلمام عن اتس افلاذب انظي :عبد املؤعن قن عبد احلق افسطةةي" .شيح احمليك ،عن
أول كاذب افطهذكة إىل هنذع كاذب احلج " .حتسةق أ .د .عيي قن أمحد اففذعدي (كتسذف عيمة
قسم افقس لااجذعة اسإتسماعة  ١4١٢ ،ه ).۹۰ :
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 .٢نمب إفة عدد كبري ممن تيمجوا ف  ،فما علذد خييو كاذب تيج فيسطةةي إال و كي أن
شيح احمليك أو عنص عيى أحد افاممةذت افمذقس .
 .٣أن نسل عن غري واحد عن عيمذء احلنذقي ونمب افنسل إىل افاشةخ صقي افدعن يف
شيح احمليك ،وعن فك عذ عيي:
 كيه امليداوي يف اسإنصذف ضمن افاشيوح افيت اعامد عيةهذ ونسل عنهذ ،فسذل كمح
هللا :وممن نسيت عن عن افاشيوح . . . .وشيح صقي افدعن عيى احمليك(.)١
 نسل عن أقو قلي قن زعد افصذحلي يف حتق افياكع وافمذجد ونمب افنسل إفة يف شيح
احمليك ،فسذل كمح هللا :وكذفك قذل صقي افدعن يف شيح احمليك ،فإن قذل :عقه عن
كمام املصنف أن منية فةمت عن أكض عيف ؛ ألن قذل قةد فك :مث أييت عيف (.)٢
 نسل عن اقن افنجذك يف عةون أويل افنهى وافاشةخ عنصوك افبهويت يف دقذئق أويل
افنهى ونمبذ افنسل إفة يف شيح احمليك ،حةث قذال كمحهمذ هللا :وعند افاشةخ صقي
افدعن يف شيح احمليك( :عذف  :افسدكة عيى افوفذء ،وقوف  :إقياكه لافدعن .وقدن :
احلةذة.)٣() . . .

( )1انظي :عيي قن تسيةمذن امليداوي" .اسإنصذف يف عةيف افياجح عن اخلماف" .حتسةق د .عبدهللا قن
عبد احملمن افرتكي (ط ،١ااجةزة :داك هجي١4١5 ،ه –  ١995م).٢٢ ،٢١ :١ ،
( )٢انظي :أقو قلي قن زعد ااجياعي" .حتق افياكع وافمذجد أبحلذم املمذجد" .حتسةق صذحل تسذمل افنهذم
وزعمائ (ط ،١افلوعت :وزاكة األوقذف وافاشؤون اسإتسماعة ١4٢5 ،ه٢114 ،م )١88 :؛
وافسطةةي" ،شيح احمليك" (كتسذف دكاوكاه قاحسةق أ .د .عيي اففذعدي).١٦45 :٢ ،
( )3انظي :حممد قن أمحد .افقاوحي "عةون أويل افنهی شيح املناهی" .حتسةق د .عبدامليك قن دهةش
(ط ،٣قريوت :داك خضي ١4١9 ،ه  ۱۹۹۸ -م) ٣١7 :5؛ وعنصوك قن عونس افبهويت" .دقذئق
أويل افنهى فاشيح املناهى" .حتسةق د .عبد هللا اقن عبد احملمن افرتكي( .ط ،١قريوت :عؤتسم
افيتسذف ١4١٢ ،ه – ٢111م) 41٢ :٣؛ وافسطةةي" ،شيح احمليك"(خمطوط) ،ااجزء األول (ل
 ٢٢8أ ،ب).
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املبحث الثاني :أهمية الكخاب ومنهج املؤلف فيه من خالل الن احملقق.
شيح اسإعذم افسطةةي كمح هللا عامةز لاهامذع لاألدف و كي اخلماف ،واالتسادالل فلل
فيعق لاألدف افنسية أو افةسية وقةذن عذ حياذج إىل قةذن عن أوج افدالف  ،كمذ أن كمح هللا قد
عنذقش افدفةل أحةذانً ،وعن هنذ فإنك كمبذ ال جتد قةض أوج االتسادالل افيت عذكيهذ كمح هللا
إال يف هذا افلاذب.
فطيعس افسطةةي يف شيح فيمحيك هي جتزئ افنص وشيح  ،فةذكي افنص افذي عيعد
شيح  ،مث عسيك املمأف أبدفاهذ إن مل علن يف املمأف خماف داخل املذهب ،فإن كذن فةهذ
خماف كيه ،مث قني وج كل قول ودفةي  ،وعبني املذهب عن األقوال افيت عذكيهذ.
فذهامذع كمح هللا لاألدف أعي ظذهي ،وفذفك نسل عن احلنذقي املاأخيون كذمليداوي يف
اسإنصذف ،كمذ تسدم.
وممذ عزعد عن أمهة افلاذب كون شيحذً ألحد أه املخاصيات عند احلنذقي .
وجتدك اسإشذكة هنذ إىل أن افاشةخ قلي أقو زعد كمح هللا مسى هذا افاشيح يف افلاب
املناسدة عند احلنذقي ( ،)١واعامد فةمذ عبدو عيى كمام اقن كجب كمح هللا حةث قذل يف تيمج
افسطةةي :وف كمح هللا أوهذم كثرية يف تصذنةق  ،حىت يف افقيائض ،عن حةث توجة املمذئل
وتةيةيهذ ،كمح هللا وتسذحم  ،فيسد كذن عن حمذتسن زعذن (.)٢
وال عسيل هذا عن أمهة افاشيح ،وإمنذ هو تنبة عن اقن كجب – وهو أحد تماعةذ
افسطةةي  -عيى قةض األوهذم افيت وقع فةهذ اسإعذم صقي افدعن كمح هللا ،فإن حمذتسن
افلاذب تقوق كثرياً عيى عذ قد عوجد فة عن خيل ،وفذفك عسب كمح هللا لافثنذء عية  ،وهللا
أعي .

( )١انظي :أقو زعد" ،املدخل املقصل".١٢8 :٢ ،
( )٢انظي :اقن كجب" ،افذعل عيی طبسذت احلنذقي ".4٣١ ،4٣1 :٢ ،
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املبحث الثالث :وصف النتسخ اخلطية للكخاب.
اعامدت يف حتسةق هذا ااجزء عن افلاذب عيى نمخ واحدة ،حصيت عيةهذ عن
علاب أ .د .عيي اففذعدي ،حمسق افلاذب عن قداعا إىل هنذع كاذب احلج يف كتسذفا يف
عيحي افدكاوكاة ،وقد حصل – وفس هللا – عيى ااجزء األول عنهذ عن خمطوطذت افظذهيع
قموكاي حتت افيق ( ،)٢75١وتوجد عنهذ عصوكة مبلاب ااجذعة اسإتسماعة حتت افيق (.)٢5١
وهي علاوق خبط نمخ عةاذد ،وهي جةدة يف جميهذ واضح اخلط ،قيةي األخطذء
وافمسط ،عفيب عيةهذ عدم اسإعجذم ،وهي نمخ عسذقي  ،وعيةهذ قةض افاةيةسذت.
عدد فوحذت هذا ااجزء  ٢47فوح  ،يف كل فوح صقحاذن ،كل صقح  ٣١تسطياً،
ويف افمطي افواحد عن  ١7 – ١٣كيم  ،وهو عبدأ قلاذب افطهذكة وعناهي قلاذب احلجي،
وكذن افقياغ عن نمخ صبةح عوم األكقةذء افمذقع وافةاشيعن عن شهي كجب تسن مخس
وتساني وتسبةمذئ .
عناهي كاذب احلج عن هذا ااجزء عند افيوح كق  ،١9٢وهو ااجزء افذي حسس فضةي
أ .د .عيي اففذعدي يف كتسذف افدكاوكاه ،وعذ قةد فك عن أقواب حسق يف أحبذث عاقيق .
ويف هذا افبحث أقدم فيسذكئ افليمي حتسةسذً اجزء عن هذا افمقي املبذك  ،وهو لاب افيد
لافةةب عن كاذب افبةوع ،وعبدأ عن افيوح  ٢١٣وعناهي لافيوح .٢١٦
وفةمذ عيي صوك قةض فوحذت املخطوط.
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القتسم الثاني :الن احملقق
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باب الرد بالعيب
كل صق توجب نسص املذفة يف عذدات افاجذك فهو عةب وعيجع فة إىل أهل
اخلربة( ،)٣فإ ا حلموا فة أبن عةب أوجب افيد فيماشرتي؛ ألن عساضى افةسد افمماع عن
افةةوب(.)4
ألن افةداء قن خذفد( )5قذل :كاب يل كتسول هللا  كاذلا " :هذا عذ اشرتى
افةداء قن خذفد قن هو ة عن حممد كتسول هللا( ،)٦اشرتی عن عبداً أو أع ( ،)7ال داء
()١

()٢

( )١كي املؤفف افضمري عع أن حس افاأنةث؛ فةوده إىل عؤنث.
وميلن أن عةاذك ف أبن إمنذ أكاد تةيعف افةةب ،ال قةذن اتس افصق اافيت توجب نسص املذفة  ،فلأن
قذل :افةةب هو كل صق  . . .اخل.
( )٢انظي :عبد افيمحن قن أيب عمي حممد" .افاشيح افلبري" (عع املسنع واسإنصذف) .حتسةق د .عبد هللا قن
عبد احملمن افرتکی( .ط ،١ااجةزة :داك هجي فيطبذع وافناشي ١4١5 ،ه  ١995 -م) ٣٦٦ :١؛
وحممد قن عقيح املسدتسي" .افقيوع" .حتسةق افدكاوك عبد هللا قن عبداحملمن (ط ،١قريوت :عؤتسم
افيتسذف  ١4٢4 ،ه –  ٢11٣م)٢٣5 :5 ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف".٣٦٦ :١١ ،
( )٣انظي ، :عبد هللا قن أمحد املسدتسي (اقن قداع )" .املفين" .حتسةق د .عبد هللا قن عبداحملمن افرتكي
وعبد افقاذح احليو (ط ،١ااجةزة :هجي فيطبذع وافناشي ١4١1 ،ه – ١991 ،م)٢٣5 :٦ ،؛
وافقاوحي" ،عةون أويل افنهی".99 :5 ،
( )4انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٣5 :٦ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل افنهی".99 :5 ،
( )5هو افةداء قن خذفد قن هو ة قن كقةة قن عميو قن عذعي قن صةصة  ،عةد يف أعياب افبصية ،وفد عيى
افنيب  وأتسي قةد افقاح وحنني ،وحمن إتسماع  .انظي :عوتسف قن عبد هللا افسيطيب (اقن عبد افرب).
"االتساةةذب يف عةيف األصحذب" .حتسةق عيي حممد عةوض وعذدل أمحد عبد املوجود (ط ،١قريوت:
داك افلاب افةيمة  ١4١5 ،ه –  ١995م) ٣1٦ :٣؛ وعيي قن حممد ااجزكي (اقن األثري)" .أتسد
اففذق يف عةيف افصحذق "(ط ،١قريوت :داك املةيف  ١4١8 ،ه  ۱۹۹۷ -م).٣٣1 :٣ ،
( )٦هلذا كواه افرتعذي واقن عذج وغريمهذ فجةيوا افبذئع افنيب  ،واملاشرتي افةداء ،ووقع يف افبخذكي عةيسذً
عکس هذا .انظي :أمحد قن عيي افةمسماين (اقن حجي)" .فاح افبذكي قاشيح صحةح افبخذكي" .حتسةق
حمب افدعن اخلطةب (ط ،٢افسذهية :داك افياين ١419 ،ه ۱۹۸۸-م ).٣٦٣ :4 ،
( )7هو شك عن عبذد قن فةث .انظي :أقو احلمن احلنقي افمندي" .شيح افمندي عيى تسنن اقن عذج ".
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وال غذئي ( )١وال خبث ( ،)٢قةع املمي فيممي "(.)٣
كواه اقن عذج ( )4وافرتعذي(.)5
=

حتسةق خيةل عأعون شةحذ( .ط ،١قريوت :داك املةيف  ١4١٦ ،ه –  ١99٦م ) .٦1 :٣
( )١أي ال فجوك ،وقةل :املياد ق اسإلاق .انظي :افةمسماين" ،فاح افبذكي"٣٦٣ :4 ،؛ وحممد قن عبد افيمحن
املبذككقوكي" .حتق األحو ي قاشيح جذعع افرتعذي" (قريوت :داك افلاب افةيمة ).٣4١ :4 ،
( )٢اخلبث  :األخماق اخلبةث  .وقةل :افدنةئ  .وقةل :احليام .وقةل :إ ا كذن افةبد عمبةذً عن قوم هل عهد: .
انظي :افةمسماين" ،فاح افبذكي" .٣٦٣ :4 ،واملبذككقوكي" ،حتق األحو ي".٣4١ :4 ،
( )٣أخيج افرتعذي يف جذعة  ،أقواب افبةوع ،لاب عذ جذء يف كاذق افاشيوط ،كق احلدعث ( .)١٢٣4حممد
قن تسوكة افرتعذي" .جذعع افرتعذي"(وعة حتق األحو ي) (قريوت :داك افلاب افةيمة ).٣4١ :4 ،
وأخيج اقن عذج فی تسنن  ،کاذب افاجذكات ،لاب شياء افيقةق ،كق احلدعث ( .)٢٢5١حممد قن
عزعد قن عذج " .تسنن اقن عذج " .حتسةق خيةل عأعون شةحذ( .ط ،١قريوت :داك املةيف ١4١٦ ،
ه ١99٦-م ).٦1 :٣ ،
کمذ أخيج افبخذكي يف صحةح عةيسذً ،كاذب افبةوع ،لاب إ ا قني افبةةذن ومل علامذ ونصحذ.
حممد قن إمسذعةل افبخذكي" .صحةح افبخذكي"(عع افقاح) .حتسةق حمب افدعن اخلطةب(ط،٢
افسذهية :داك افياين ١419 ،ه۱۹۸۸-م).٣٦٢ :4
واحلدعث قذل عن افرتعذي :هذا حدعث حمن غيعب .انظي :افرتعذي" ،جذعع افرتعذي"٣4٢ :4 ،؛
وقذل األفبذين :حمن .انظي :حممد انصي افدعن األفبذين" .صحةح تسنن افرتعذي" (ط ،١افيايض:
علاب املةذكف ١4١9 ،ه  ۱۹۹۸-م).١1 :٢ ،
( )4هو حممد قن عزعد افيقةي افسزوعين ،أقو عبد هللا اقن عذج  ،حذفظ قزوعن يف عصيه ،صنف افمنن،
وهاكعخ قزوعن ،وصنف يف افاقمري ،كحل يف طيب احلدعث إىل افبصية وقفداد وافاشذم واحلجذز
وافيي ،تويف كمح هللا يف كعضذن تسن  ٢7٣ه .انظي :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"٢77 :١٣ ،؛
وافزككيي" ،األعمام".١44 :7 ،
( )5هو حممد قن عةمی قن تسوكة افميمی افرتعذي ،أقو عةمی ،أحد أئم عيمذء احلدعث وحقذظ ،
صنف ااجذعع وافةيل وغري فك ،كحل إىل خياتسذن وافةياق واحليعني ،وأضي يف آخي عميه ،تايمذ
عيى افبخذكي وكاب افبخذكي عن  ،قذل افذهيب :جذعة قذض إبعذعا وحقظ وفسه  ،تويف كمح هللا
تسن  ٢79ه .انظي :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء" .٢71 :١٣ ،وافزككيي" ،األعمام".٣٢٢ :٦ ،
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وهذا عدل عيى أن قةع املمي فيممي عساضي افمماع عن افةةوب ،فإ ا وجد عةبذً
في افيد؛ ألن غري عذ وقع عية افةسد؛ ألن افةسد اقاضى افمماع  ،ولافةةب فذت قةض
املةةب( ،)١في عيزم املاشرتي أخذه ،کمذ فو نسص جزء عن املبةع(.)٢
قال رمحه هللا" عن اشرتی شةئذً فبذن عةةبذً خري قني كده وأخذ مثن وقني إعمذک
أبكش  ،أبن عنمب قدك افنسص إىل قةما تسيةمذً ،فريجع عن افثمن قنمبا  ،وعن  :ال أكش
ملممك ،ف افيد ،واألول املذهب"(.)٣
أقول :يف هذه املمأف فصول:
األول :عن اشرتی شةئذً فبذن عةةبذً  -عةنی عي لافةةب قةد افةسد  -خخري قني كده إن
()5
()4
کذن عوجوداً وقني إعمذك ؛ ألن افنيب  جةل اخلةذك/فيماشرتي يف املصياة قني اسإعمذ [/٢١٣أ]
وافيد( ،)٦وافاصيع خ عةب ،فلذفك تسذئي افةةوب.
( )١هلذا يف املخطوط ،وفةيهذ [ املبةع ].
( )٢انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٢٦ ،٢٢5 :٦ ،؛ وافةمسماين" ،فاح افبذكي".٣٦٣ :4 ،
( )٣انظي :عبد افممام قن عبد هللا احلياين (أقو افربكذت اقن تةمة )" .احمليك يف افقس " (افسذهية :عطبة
افمن احملمدع  ١٣٦9 ،ه ١951 ،م ).٣٢4 :١ ،
( )4انظي :امليداوي" ،اسإنصذف"٣7٦ ،٣75 :١١ ،؛ وحممد قن أمحد افقاوحي (اقن افنجذك)" .عناهى
اسإكادات يف مجع املسنع عع افانسةح وزايدات" .حتسةق د .عبد هللا قن عبد احملمن افرتكي (ط،١
قريوت :عؤتسم افيتسذف ١4٢١ ،ه  ۲۰۰۰-م)٢٦1 :١ ،؛ وعنصوك قن عونس افبهويت" .
كاشذف افسنذع عن عنت اسإقنذع" .حتسةق إقياهة أمحد عبد احلمةد (افيايض :داك عذمل افلاب،
 ١4٢٣ه  ۲۰۰۳ -م).447 ،44٦ :7 ،
( )5املصياة :هي افنذق أو افبسية أو افاشذة عصيى افينب يف ضيعهذ ،أي جيمع وحيبس .انظي ، :املبذك قن
حممد ااجزكي (اقن األثري)" .افنهذع يف غيعب احلدعث" .حتسةق عبد افممام قن حممد عيوش (ط،١
افيايض :افيشد١4٢٢ ،ه – ٢11١م)( .٣54 :٣ ،صيا)؛ وأمحد قن حممد افقةوعي" .املصبذح
املنري"( .قريوت :علاب فبنذن١987 ،م)( .۱۲۹ :صيی).
( )٦أخيج حدعث املصياة افبخذكي يف صحةح  ،كاذب افبةوع ،لاب إن شذء كد املصياة ،كق احلدعث
(4٣١ :4 ،)٢١5١؛ وعمي يف صحةح  ،کاذب افبةوع ،لاب حل قةع املصياة ،كق احلدعث
( .)٣8١4-٣819عمي قن احلجذج افنةمذقوكي" .صحةح عمي " ( ،وحبذشةا شيح افنووي ).
=
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وألن األصل افمماع  ،وعند اسإطماق حيمل عيةهذ ،وافةةب حذدث أو خمذفف فيظذهي
()١
قةد( )٢عساضى افةسد ،فلذن ف افيد إن
[فوجوده] عقضي إىل فوات عذ هو األصل ،فةقوت خ
شذء كقوات جزء عن املبةع(.)٣
افثذين :أن إن كد ف أخذ افثمن كذعماً؛ ألن مل عمي ف املبةع فلذن ف افثمن(.)4
وإن أعمك في األكش( )5يف إحدى افيواعاني()٦؛ ألن فذت عية قةض عذ وقع افةسد
عية  ،فلذن ف املطذفب قةوض  ،كمذ فو اشرتى عاشية أققزة فبذنت تمة ( ،)7وافيواع افثذنة  :ال
أكش فيمممك ،ف افيد ،وهو إ ا كذن املبةع قذئمذً مل عاةذك كده(.)8
ألن افنيب  جةل ملاشرتي املصياة اسإعمذ قما أكش وافيد ،وافاصيع عةب ،فلذفك
تسذئي افةةوب؛ وألن ف افيد في مييك أخذ جزء عن افثمن ،كذفذي ف اخلةذك(.)9
واألول املذهب؛ ألن املصياة إمنذ عيك افيد فةهذ فيادفةس ال فيةةب؛ ألن مل عنسص عن
عذفةاهذ شيء ،وفذفك ال عماحق أكشذً إ ا اعانع افيد عية  ،خبماف املةةب(.)١1
=

حتسةق خيةل عأعون شةحذ (ط ،١1قريوت :داك املةيف  ١4٢5 ،هـ –٢114م ).415 :١1 .
( )١يف املخطوط [ :فوجده ].
( )٢هلذا يف املخطوط ،وفةيهذ [ :قةض ].
( )٣انظي :املسدتسي " ،املفين"٢٢٦ :٦ ،؛ واقن أيب عمي" ،افاشيح افکبري".٣7٦ :۱۱ ،
( )4انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٢9 :٦ ،؛ وافقاوحي " ،عةون أويل افنهی"۱۰۲ :5 ،؛ وعوتسى قن أمحد
احلجذوي" .اسإقنذع يف فس اسإعذم أمحد" .حتسةق عبد افيطةف حممد عوتسى افمبلي (قريوت :داك
املةيف ).٢١5 :٢ ،
( )5تسةأيت تةيعف األكش يف كمام املؤفف يف األتسطي اآلتة .
( )٦وهي املذهب .انظي :امليداوي" ،اسإنصذف"٣7٦ :۱۱ ،؛ وافقاوحي" ،عناهی اسإكادات"٢٦1 :١ ،؛
وافبهويت" ،کاشذف افسنذع".44۷ :۷ ،
( )7انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٢9 :٦ ،؛ وافقاوحي " ،عةون أويل افنهی".۱۰۳ :5 ،
( )8انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٢9 :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع"٢٣7 /٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف".٣7٦ :۱۱ ،
( )9انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٢9 :٦ ،؛ واقن أيب عمي" ،افاشيح افکبري".٣77 :۱۱ ،
( )١1انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٢9 :٦ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل افنهی".۱۰۳ :5 ،
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افثذفث :أن األكش هو أن عيجع قنمب افنسص عن املبةع عن قةما  ،فةنمب قدك
افنسص إىل قةما تسيةمذً فريجع عن افثمن قايك افنمب (.)١
وعثذف  :أن علون افثمن افذي وقع عية افةسد عاشية ،فةسذل :ك عمذوي وفةس ق
عةب؟ فةسذل :مخم عاشي ،وعسذل :ك عمذوي وق افةةب؟ فةسذل :تمة .
فسد نسص عن املةةب( )٢تسا عن مخم عاشي افيت هي قةما صحةحذً ،وهي مخمذهذ،
فريجع خبممي افةاشية ،وهي أكقة .
و فك ألن املبةع عضمون عيى املاشرتي قثمن فقوات جزء عن عمسط ضمذن عذ قذقي
عن افثمن ،وال نةي نمب افنسص إىل األصل إال لافاسومي ،فإ ا قوعنذه عيمنذ قنمبا عن ،
فةيمنذ أن افذي قذقل افثمن عن افنسص قايك افنمب ( .)٣وهي عةىن قول احلمن افبصيي(:)4
عيجع قسةم افةةب يف افثمن عوم اشرتاه .قذل أمحد( :)5هذا أحمن عذ مسةت(.)٦
( )١انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٢9 :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"۳۷۹ :۱۱ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل
افنهی".۱۰۳ :5 ،
( )٢يف املخطوط [ :افةةب ].
( )٣انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٢9 :٦ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل افنهی".۱۰۳ :5 ،
( )4هو احلمن قن أيب احلمن عمذك افبصيي ،أقو تسةةد ،عوىل زعد قن اثقت  ،عن كبذك افاذقةني ،إعذم
أهل افبصية ،وهو أحد افةيمذء افقسهذء افقصحذء ،وفد لاملدعن  ،وشب يف كنف عيي قن أيب طذفب
 ،تسلن افبصية ،وكذن ف عع احلجذج عواقف ،تويف كمح هللا لافبصية عذم  ١١1ه .انظي:
افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"5٦٣ :4 ،؛ وافزككيي" ،األعمام".٢٢٦ :٢ ،
( )5هو أمحد قن حممد قن حنبل افاشةبذين ،أقو عبد هللا ،عي عن أعمام املميمني ،وفد يف قفداد تسن
١٦4ه وناشأ عاةمذً ،طيب احلدعث وهو اقن تست عاشية تسن  ،فأخذ عن تسقةذن قن عةةن وافسذضي
أيب عوتسف وعبد افيمحن قن عهدي وافاشذفةي وغريه  ،وكحل إىل عل وافةمن وافبصية وافيي ،وممن
كوى عن أقنذؤه وأقنذؤه وافبخذكي وأقو داود وافرتعذي وافطرباين وغريه  ،ثبت يف حمن افسول خبيق
افسيآن ،أفف كابذً عنهذ :املمند ،وافزهد ،وافصماة ،وافمن  ،وافةيل وافيجذل ،وفضذئل افصحذق  ،تويف
عذم ٢4١ه .انظي :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء" .١77 :١١ ،ود .عبدهللا قن عبد احملمن افرتكي.
"أصول عذهب اسإعذم أمحد" (ط ،4قريوت :عؤتسم افيتسذف  ١4١٦ ،ه  ۱۹۹۹ -م).94-45 :
( )٦انظي قول احلمن وکمام اسإعذم أمحد عية فی :املسدتسي" ،املفين".٢٢9 :٦ ،
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قال رمحه هللا " :فإن كذن قد منذ منذء عنقصماً مل عيزع كده عة کذفکمب ،وعن :
عيزع  ،فإن كذن افنمذء وفد أع تةني األكش فاةذك افاقيق (.)١
أقول :إ ا كد املبةع مل عيزع كد منذئ املنقصل عة  ،كوفد األع وناذج افداق وكمبهذ(.)٢
حلدعث عذئاش ( )٣كضي هللا عنهذ يف أن اخلياج لافضمذن(.)4
( )١انظي :احلياين" ،احمليك".٣٢4 :١ ،
( )٢هذا هو املذهب .انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٢٦ :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع" .٢٣9 :٦ ،وامليداوي،
"اسإنصذف"٣81 :١١ ،؛ وافبهويت" ،کاشذف افسنذع".451 :7 ،
( )٣عذئاش هي قنت أيب قلي افصدعق كضي هللا عنهذ وعن أقةهذ ،أم املؤعنني ،وفدت قةد املبةث أبكقع
تسنني أو مخس ،تزوجهذ افنيب  وهي قنت تست أو تسبع ،ودخل هبذ وهي قنت تمع تسنني ،وعذت
عنهذ وهي قنت مثذن عاشية تسن  ،فضذئيهذ كثرية عاشهوكة ،عذتت تسن تسبع ومخمني فيهجية ،ودفنت
لافبسةع .انظي :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"١٣5 :۲ ،؛ وأمحد قن عيي افةمسماين (اقن حجي).
"اسإصذق يف متةةز افصحذق " (قريوت :داك افلاب افةيمة ).١٣9 :8 ،
( )4أخيج افرتعذي يف جذعة  ،أقواب افبةوع ،لاب عذ جذء فةمن عاشرتي افةبد وعمافي مث جيد ق عةبذً،
كق احلدعث ( .)۱۳۰۳افارتعذي" ،جذعع افرتعذي"4٢٢ :4 ،؛
وأقو داود فی تسنن  ،کاذب افبةوع واسإجذكت ،لاب فةمن اشرتی عبداً فذتساةمي مث وجد ق عةبذً،
كق احلدعث ( .)٣518تسيةمذن قن األشةث افمجماذين (أقو داود)" .تسنن أيب داود" .حتسةق
عزت عبةد دعذس( .ط ،١محص :داك احلدعث ۱۳۸۸ ،ه  ١9٦9-م).777 :٣ ،
وافنمذئی يف تسنن  ،کاذب افبةوع ،لاب اخلياج لافضمذن ،كق احلدعث ( .)4491أمحد قن شةةب
افنمذئي" .تسنن افنمذئي" .حتسةق عبد افواكث حممد عيي( .ط ،١قريوت :داك افلاب افةيمة ،
١4١٦ه١995 ،م).١8٢ :7 ،
واحلذك يف املمادك  ،کاذب افبةوع ،كق احلدعث ( .)٢١7٦حممد قن عبد هللا افنةمذقوكي
(احلذك )" .املمادك عيى افصحةحني" .حتسةق عصطقی عبد افسذدك عطذ (ط ،١قريوت :داك
افلاب افةيمة ١4١١ ،ه ۱۹۹۰ -م).١8 :٢ ،
قذل افرتعذي :هذا حدعث حمن ،وقد كوي هذا احلدعث عن غري هذا افوج  ،وافةمل عيى هذا
عند أهل افةي  .انظي :افرتعذي" ،جذعع افرتعذي "4٢٣ :4 ،؛ وقذل احلذك  :هذا حدعث صحةح
اسإتسنذد ومل خييجذه .انظي :احلذك " ،املمادك " .١8 :٢ ،وقذل األفبذين :حمن .انظي :األفبذين،
=
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وقول افنيب  " :اففي لافضمذن"( )١يف جواب قول افبذئع :غي عبدي .فدل عيى أن
غي املبةع فيماشرتي؛ وألن حدث عيى عيل فلذن ف كمذئي أكمذق (.)٢
وعياد املصنف قسوف " :كذفلمب" اسإشذكة إىل زايدة حدثت عن عني املبةع ،وقةذتسهذ
عيى افلمب( ،)٣فإن افلمب ال خماف فة أن ال عيزع كده(.)4
وعن عيزع كده( .)5کذا حکذه املصنف.
=

"صحةح تسنن افرتعذي".45 :۲ ،
( )١أخيج احلذك يف املمادك عن حدعث عذئاش  :أن كجماً اشرتى غماعذً يف زعن افنيب  وق عةب
مل عةي ق  ،فذتسافي مث عي افةةب فيده ،فخذصم إىل افنيب  ،فسذل :اي كتسول هللا إن اتسافي عنذ
زعن ،فسذل كتسول هللا  " :اففي لافضمذن " ،کاذب افبةوع ،كق احلدعث ( .)٢١77احلذك
"املمادك " .١8 :٢ ،وقذل :هذا حدعث صحةح اسإتسنذد.
وحمن األفبذين يف صحةح ااجذعع افصفري ،كق احلدعث ( .)4١79األفبذين ،حممد انصي افدعن.
"صحةح ااجذعع افصفري" (ط ،٢دعاشق :امللاب اسإتسماعي ١41٦ ،ه ١98٦ -م).7٦9 :٢ ،
( )٢انظي :املسدتسي" ،املفين".٢٢٦ :٦ ،
( )٣افزايدة املنقصي احلذدث عن عني املبةع ال عيزم كدهذ عيى افصحةح عن املذهب ،كذفزايدة املنقصي عن
غري املبةع .انظي :املسدتسي" ،املفين"۲۲۷ :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف".٣81 :١١ ،
( )4ال خماف يف أن افنمذء املنقصل عن غري عني املبةع – كذفلمب – ال عيزم كده ،وأن فيماشرتي؛ ألن
حذدث يف عيک  .إال خمافذً حلذه اقن حزم عن شيعح ،فبةد أن كي حل املمأف وعن قذل هبذ
قذل :ويف هذا خماف قدمي ،و كي قول شيعح ،مث قذل :وقد كوي عن شيعح عثل قوفنذ .انظي :عيي
قن أمحد افظذهيي (اقن حزم)" .احمليى يف شيح اجمليى لاحلجج واآلاثك" .حتسةق حمذن عبد املنذن
(ط ،١افيايض :قةت األفلذك افدوفة )١٣47 :؛ وانظي :أقو قلي قن عمةود افلذتسذين" ،قدائع
افصنذئع يف تيتةب افاشيائع"( .ط ،٢قريوت :داك افلاذب افةييب١41٢ ،ه١98٢ ،م)٢8٦ :5 .؛
وحممد قن حممد احلطذب" ،عواهب ااجيةل فاشيح خماصي خيةل"( ،ط ،١قريوت :داك افلاب
افةيمة ١4١٦ ،ه١995 ،م)٣91 :٦ ،؛ وحيىي قن شيف افنووي "كوض افطذفبني وعمدة املقاني
" .حتسةق زهري افاشذوعش( .ط ،٣قريوت :امللاب اسإتسماعي١4١٢ ،ه١99١ ،م)49٣ :٣ .؛
واملسدتسي" ،املفين".٢٢٦ :٦ ،
( )5أي عيزع كد افنمذء عع األصل .وهذا يف افزايدة املنقصي عن عني املبةع ،كذفوفد وافثمية وافينب .انظي:
=
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وقذل يف افلذيف :وعن ف كده دون منذئ (.)١
وهذا إ ا محينذه( )٢عيى افزايدة افيت عن عني املبةع .فسد قذل افسذضي( :)٣مل أجد نصذ
عن أمحد يف افزوائد احلذصي عن عني املبةع ،وإمنذ املنصوص عن فةمذ كذن عن غري عةن أن
علون فيماشرتي ،ومل عقيق أصحذقنذ قني عذ كذن عن عةن وعن غري عةن أن ال مينع عن افيد،
وأن علون عيلذً فيماشرتي ،فسول افنيب  " :اخلياج لافضمذن"(.)4
واخلياج هو فذئدة افاشيء وغيا  ،وعن قةل :خياج األكض أي فذئدهتذ وغياهذ(.)5
=

املسدتسي" ،افقيوع"٢41 :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"٣81 :١١ ،؛ وأقو قلي قن إقياهة افبةيي.
"حذشة اقن قندس" (حبذشة افقيوع) .حتسةق د .عبد هللا قن عبد احملمن افرتكي( .ط ،١قريوت:
عؤتسم افيتسذف  ١4٢4 ،ه –  ٢11٣م).٢41 :٦ ،
( )١هلذا يف املخطوط .غري أن كاب يف حذشةا  :افذي يف افلذيف :وعن  :فةس ف كده دون منذئ وق عماسة
افلمام .أ .ه .وهي حتاشة صحةح  .انظي :عبد هللا قن أمحد املسدتسي (اقن قداع )" .افلذيف" .حتسةق د.
عبد هللا افرتكي (ط ،١ااجةزة :داك هجي ١4١8 ،ه ۱۹۹۷ ،م).١٢4 :٣ ،
( )٢أي كمام اسإعذم أمحد كمح هللا يف هذه افيواع  .فةيزم افبذئع كد افزايدة افيت عن عني املبةع .أعذ افيت عن
غري عةن فما خماف فةهذ كمذ تسبق.
( )٣هو حممد قن احلمني قن حممد قن خيف قن افقياء ،أقو عةيى ،عن أهل قفداد ،قذضي افسضذة يف
وقا  ،اكتقةت علذنا عند افسذدك وافسذئ عن خيقذء قين افةبذس ،تقس عيى افاشةخ أيب حذعد والزع
إىل أن تويف ،عذت تسن  458ه .انظي :اقن عقيح" ،املسصد األكشد"٣95 :۲ ،؛ وافزككيي،
"األعمام".99 :٦ ،
( )4مل أقف عيی قول افسذضي فةمذ اطيةت عية عن کاب املذهب .وانظي :املسدتسي" ،املفين":٦ ،
۲۲۷ ،٢٢٦؛ وامليداوي" ،اسإنصذف".۳۸۰ ،۳۷۹ :۱۱ ،
( )5انظي :حممد قن أمحد األزهيي" .افزاهي يف غيعب أفقذظ اسإعذم افاشذفةي" .حتسةق د .عبداملنة طوعی
قاشنذيت( .ط ،١قريوت :داك افباشذئي اسإتسماعة  ١4١9 ،ه ۱۹۹۸ -م)٣14 :؛ ومحد قن حممد
اخلطذيب" .عةذمل افمنن"(حبذشة تسنن أيب داود) .حتسةق عزت عبةد دعذس (ط ،١محص :داك
احلدعث ۱۳۸۸ ،ه  ١9٦9-م)777 :٣ ،؛ وحممد قن عليم افيوعقةي (اقن عنظوك)" .فمذن
افةيب" (ط ،٣قريوت :داك صذدك ١4١4 ،ه  ١994-م)( .٢5١ :٢ ،خيج)؛ وحممد قن أيب
=
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وقد عيس افنيب  مبن افضمذن عن  ،وضمذن املبةع قةد قبض عن املاشرتي ،فلذن
خياج [ ف ] (.)١
وألن افزايدة عني عنقصي مل عضمهذ افةسد ،في جيب كدهذ عع األصل كذفلمب/٢١٣[ / ،ب]
وألن ال جيب ضمذن ( )٢عند افايف ،قدفةل عوت يف عد املاشرتي ،فإن عيد األصل وأيخذ
افثمن كذعماً ،وفو ضمن فمسط جزء عن افثمن يف عسذقيا  ،فلذفك ال جيب كده حذل افسةذم،
كذألكلاح واألكمذب(.)٣
وفو محينذه( )4عيى افزايدة املطيس كذن عدم افيد هذهنذ أوىل؛ ألن إ ا مل جيب كد عذ هو
عن عني املبةع مل جيب كد عذ هو عن غري عةن ؛ ألن أوىل.
()٦
فةيی األوىل( )5عىت كذن افنمذء وفد أع تةني األكش ؛ ألن افوفد إن كذن فيماشرتي

=

افقاح افبةيي" .املطيع عيى أفقذظ املسنع" .حتسةق حممود األكنؤوط وايتسني حممود اخلطةب (ط،١
جدة :علاب افموادي١4٢٣ ،ه – ٢11٣م ).٢8٣ :
( )١زايدة عساضةهذ افمةذق .وانظي :افبهويت" ،کاشذف افسنذع".45٢ ،45١ :7 ،
( )٢أي افاشيء افزائد املنقصل عن املبةع عن عةن  ،كوفد افداق .
( )٣انظي :املسدتسي" ،املفين"۲۲۷ :٦ ،؛ وإقياهة قن حممد اقن عقيح" .املبدع شيح املسنع" (افيايض :داك
عذمل افلاب ١4٢٣ ،ه  ۲۰۰۳م).4٢7 :٣ ،
( )4أي كمام اسإعذم أمحد كمح هللا يف افيواع افثذنة افيت حلذهذ عن املصنف .فةلون عةىن افلمام :فةس
فيماشرتي كد املبةع دون منذئ عطيسذً.
( )5أي افيواع األوىل – افيت هي املذهب – وهى أحسة املاشرتي لافنمذء املنقصل ،وعدم إفزاع قيده عع
عني املبةع املةةب .
( )٦انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٣٢ ،٢٣١ :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف".٣8١ :١١ ،
واألكش يف افيف أصي محل قةض افسوم عيى قةضه قسصد اسإفمذد .عسذل :أكشت قني افسوم أي
أفمدت .وهو املذل افذي أيخذه املاشرتي عن افبذئع إ ا اطيع عيى عةب يف املبةع .انظي :افيوعقةي،
"فمذن افةيب".٢٦٣ :٦ ،
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فسد صذكت أم وفد( .)١وهذه افصوكة مل عذكيهذ املصنف(.)٢
وإن كذن ففريه فهو فيماشرتي( ،)٣فإ ا كد األم دون افوفد فسد فيق قني ي افيح احمليم
و فك ال جيوز( ،)4فييزوم عدم افاقيق عاةني فيماشرتي األكش()5؛ فةحصل فيماشرتي غيض
وعندفع حمذوك افاقيق (.)٦
( )١أم افوفد هي :األع افيت وفدت عن تسةدهذ يف عيک  .انظي :املسدتسي" ،املفين".581 :١4 ،
وافقاوحي" ،عناهی اسإكادات".77 :٢ ،
وعن أحلذعهذ عدم جواز قةةهذ أو افاصيف فةهذ مبذ عنسل امليك عن هب أو وقف ،أو عذ عياد فيبةع
كذفيهن .قل تبسى يف عيك تسةدهذ؛ ألهنذ تةاق مبوت  .انظي :املسدتسي" ،املفين"،584 :١4 ،
585؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"4٣5 :۱۹ ،؛ وافقاوحي" ،عناهی اسإكادات"77 :٢ ،؛ وافبهويت،
"کاشذف افسنذع".١٢4 :۱۱ ،
وعياد املؤفف كمح هللا أن أم افوفد ال عناسل عيلهذ عن عيك تسةدهذ حبذل .وفذا فةاةني قسذء األع
املةةب يف عد املاشرتي ،وأيخذ أكش افةةب عن افبذئع .وهللا أعي .
( )٢مل أقف عيی عن کيهذ غريه.
( )٣أي إن كذن افوفد عن غري املاشرتي – كزوج األع إن كذنت عزوج – فهو فيماشرتي ،أي علون افوفد
كقةسذً وعيل فيماشرتي.
( )4فسوف  " :عن فيق قني وافدة ووفدهذ فيق هللا قةن وقني أحبا عوم افسةذع " .أخيج افرتعذي يف تسنن ،
كاذب افبةوع ،لاب عذ جذء يف كياهة أن عقيق قني األخوعن أو قني افوافدة ووفدهذ يف افبةع ،كق احلدعث
( .)١٣1١افرتعذي" ،جذعع افرتعذي .4٢1 :4 ،وقذل كمح هللا :هذا حدعث حمن غيعب.
وقذل األفبذين :حمن .انظي :األفبذين" ،صحةح تسنن افرتعذي"45 :٢ ،؛ وانظي :املسدتسي،
"املفين".٢٣٢ ،٢٣١ :٦ ،
( )5املسصود لاألكش يف هذه افصوكة قةم افوفد .أيخذهذ املاشرتي عن افبذئع قةد كد األع لافةةب ،وكد
وفدهذ عةهذ فةدم افاقيق  ،وهو عيل ؛ ألن منذء األع حني كذنت يف عيل  .انظي :افبهويت" ،كاشذف
افسنذع"45٢ :7 ،؛ وافبهويت" ،دقذئق أويل افنهی".٢18 :٣ ،
( )٦انظي :املسدتسي" ،املفين" .۲۳۲ ،٢٣١ :٦ ،واملسدتسي" ،افکذيف" .١٢4 :٣ ،وامليداوي،
"اسإنصذف"٣8١ :١١ ،؛ وافبةيي" ،حذشة اقن قندس"٢4١ :٦ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل
افنهی".١15 :5 ،
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قال رمحه هللا " :وال عبطل خةذك افةةب إ ا أخيه إال مبذ عدل عيى افيضذ ،كذفوطء
وافموم وحنوه ،وعثي خةذك اخلخيف يف افصق  ،واخلةذك سإفماس املاشرتي لافثمن ،وقةل عن  :هي
عيی افقوك"(.)١
أقول :كل خةذك عثبت فدفع ضيك عماحق( – )٢كخةذك افةةب ،وخةذك اخليف يف
افصق ( ،)٣واخلةذك سإفماس املاشرتي لافثمن – فهو عيى افرتاخي(.)4
مبةىن أن ال عيزع افيد يف حذل افةي لافضيك ،وال عبطل إال قصيعح افيضذ ،أو عذ عدل
عية عن افاصيف لافوطء وافموم وحنوه؛ ألن تسلوت عن غري تصيف يف املبةع ال عدل عيى
كضذه ق ؛ الحامذل أن علون يف عهي افنظي يف كده أو إعمذك  ،فوجب أن علون فك عيى
افرتاخي ،فئما علون فك ضيكاً يف حس لافسطع فة عن غري فلي وكوع  ،فأعذ إ ا صيح لافيضذ
ق أو تصيف يف املبةع فسد أقطل حس (.)5
وقةل :إن فة كواع أخيى :أهنذ عيى افقوك( .)٦كي افسذضي عذ عدل عيى فك()7؛

( )١انظي :احلياين" ،احمليك".٣٢4 :۱ ،
( )٢هلذا يف املخطوط ،واألحمن أن تلون [ عاحسق ].
( )٣خةذك اخلخيف يف افص ق هو أن جيد املبةع خبماف افيؤع افمذقس  ،أو خبماف عذ وصق ف ق ،
فييماشرتي افقمخ .انظي :افبةيي" ،حذشة اقن قندس".١44 :٦ ،
( )4انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٢٦ :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع"٢4١ ،١44 :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف":۱۱ ،
4١5 ،4١٣؛ واحلجذوي" ،اسإقنذع"٢٢1 :٢ ،؛ وافبهويت" ،کاشذف افسنذع".4٦1 :7 ،
( )5انظي :اقن عقيح" ،املبدع"4٣5 :٣ ،؛ واحلجذوي" ،اسإقنذع"٢١9 :٢ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل
افنهی"١18 :5 ،؛ وافبهويت" ،دقذئق أويل افنهی".٢١1 :٣ ،
( )٦انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٢٦ :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع" .٢4١ ،١44 :٦ ،وامليداوي،
"اسإنصذف"4١4 ،4١٣ :۱۱ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل افنهی".١18 :5 ،
( )7مل أقف عيةهذ فةمذ اطيةت عن كاب افسذضي .وقد نمب فك إفة اقن قداع يف :املسدتسي،
"افلذيف".١٢8 :٣ ،
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ألن خةذك عثبت فدفع افضيك عن املذل ،فلذن عيى افقوك كخةذك افاشقة ( .)٢()١وكأن املصنف
مل عصححهذ كواع ً.
قال رمحه هللا " :وإ ا مل عةي افةةب حىت عذب عنده – كوطء افبلي وقطع افثوب –
تةني ف األكش ،وعن  :ف كده عع أكش نسص احلذدث ،وعن  :ف كده وال أكش عية إ ا دفس
افبذئع افةةب ،وإن وطئ افثةب في كدهذ قفري شيء ،وعن  :عيد عةهذ املهي ،وعن  :فةس ف
تسوى األكش"(.)٣
أقول :إ ا عي لافةةب قةد أن تةةب املبةع عنده ،أبن كذنت قلياً فذفاضهذ ،أو ثولا
فسطة فقة كواايت:
()4
إحداهذ :ميانع افيد وف األكش؛ ألن يف كده ضيكاً عيى افبذئع ،فما عخزال افضيك لافضيك .
وافثذنة  :ف افيد وعيد عة أكش افنسص()5؛ ألن افنيب  جةل فيماشرتي يف املصياة افيد
( )١افاشقة يف افيف عأخو ة عن افزايدة؛ ألن عض عذ شقع فة إىل نصةب .
وهي يف االصطماح :اتساحسذق افاشيعك انازاع حص شيعل املناسي عن عن عد عن اناسيت إفة .
انظي :األزهيي" ،افزاهي"٣4١ ،؛ وافبةيي" ،املطيع"٣٣5 ،؛ واملسدتسي" ،املفين".4٣5 :۷ ،
وحق افاشقة عثبت عيى افقوك يف افصحةح عن املذهب ،إن طذفب هبذ تسذع عةي لافبةع وإال
قطيت .انظي :املسدتسي" ،املفين"4٣5 :۷ ،؛ وافقاوحي" ،عناهی اسإكادات".۳۷۷ :۱ ،
( )٢انظي :املسدتسي" ،افکذفی"١٢9 :٣ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٣5 :٣ ،
فذئدة :قذل يف املبدع :وجواق أن افاشقة ثبات فدفع ضيك غري حمسق ،خبماف افيد لافةةب.
( )٣انظي :احلياين" ،احمليك".٣٢5 :۱ ،
( )4انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٣1 :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع"4٢8 :۳ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف".٣8٦ :۱۱ ،
( )5انظي :املسدتسي" ،افکذيف"١٢5 :٣ ،؛ واملسدتسي "افقيوع"٢4٣ - ٢4١ :٦ ،؛ وعيي قن تسيةمذن
امليداوي" .تصحةح افقيوع" (حبذشة افقيوع) ،حتسةق افدكاوك عبدهللا قن عبد احملمن افرتكي (ط،١
قريوت :عؤتسم افيتسذف ١4٢4 ،ه –  ٢11٣م).٢4٣ – ٢4١ :٦ ،
وهذه افيواع هی املذهب عند املاأخيعن .انظي :احلجذوي" ،اسإقنذع"٢١7 :٢ ،؛ وافقاوحي" ،عناهی
اسإكادات" .٢٦١ :١
واملسصود لاألكش هنذ :عذ قني قةم افبلي عةةب لافةةب األول ،وقةماهذ ثةبذً لافةةب األول ،وقةم
افثوب عةةبذً غري عسطوع ،وقةما عةةبذً عسطوعذً .انظي :افقاوحي" ،عةون أويل افنهی".١15 :5 ،
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عع كد عوض افينب؛ وألن جواز افيد كذن اثقاذً فما عزول إال قدفةل ،وال نص يف عنع افيد وال
قةذس ،فةبسى عيى أصي (.)١
وافثذفث  :إن كذن افبذئع دفس افةةب – أي أخقذه( – )٢في كده وال أكش عية فينسص؛
ألن افبذئع غيه قادفةم  ،فما علون عضموانً عن (.)٣
وإن وطیء افثةب في كدهذ قفري شيء يف إحدى افيواايت؛ ألن وطء افثةب عن
عنذفةهذ افيت ال تنسص عةنهذ وال قةماهذ ،فما ميانع افيد كذخلدع (.)4
وافثذنة  :عيد عةهذ املهي؛ ألن إ ا فمخ صذك واطئذً يف عيك اففري ،فلون افقمخ كفةذً
فيةسد عن أصي (.)5
وافثذفث  :فةس ف تسوى األكش؛ ألن افوطء جييي جيى ااجنذع ؛ ألن ال خييو يف عيك
اففري عن عسوق أو عذل ،فوجب أن مينع افيد ،کمذ فو کذنت قکياً(.)٦
افقمخ – وإن قينذ هو كفع فيةسد عن أصي –
واألوىل هي افصحةح ملذ قينذ ،و خ
()7
ال جيةي واطئذً يف عيك اففري؛ فيحوق افوفد ،فإن امليك ف لاسإمجذع  ،وهلذا ال عيزع كد
( )١انظي :املسدتسي" ،افلذيف"١٢5 :٣ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٢9 :٣ ،
( )٢انظي :افقةوعي" ،املصبذح املنري"7٦ :؛ وحممد قن عةسوب افقريوزآلادي" .افسذعوس احملةط" .حتسةق علاب
حتسةق افرتاث يف عؤتسم افيتسذف (ط ،٢قريوت :عؤتسم افيتسذف  ١417 ،هـ –  ١987م).۷۰۳ :
( )٣مل أقف عيى عن ع از افيواع افثذفث فإلعذم أمحد ،وكل عن كي اخلماف يف املمأف عذكي فةهذ كواعاني ،وافيواع افثذفث
افيت نص عيةهذ املؤفف هي عن كمام اخليقي كمح هللا .انظي :عمي قن احلمني اخليقي" .خماصي اخليقي" (عع
املفين ) .حتسةق د .عبدهللا اقن عبد احملمن افرتكي وعبدافقاذح احليو (ط ،١ااجةزة :هجي فيطبذع وافناشي،
 ١4١1ه –  ۱۹۹۰م) ٢٣4 :٦؛ واملسدتسي" ،املفين"٢٣4 :٦ ،؛ وعبد هللا قن أمحد املسدتسي (اقن
قداع )" ،املسنع" (عع اسإنصذف وافاشيح افلبري) .حتسةق د .عبد هللا قن عبد احملمن افرتکی (ط ،١ااجةزة :هجي
فيطبذع وافناشي ١4١5 ،ه  ١995 -م)4٢9 :٣ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٢9 :٣ ،
( )4هذه افيواع هی املذهب .انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٢8 :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع"4٢8 :٣ ،؛
وامليداوي" ،اسإنصذف"٣84 :۱۱ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل افنهی".١15 :5 ،
( )5انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٢8 :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع" ٢44 :٦؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٢8 :٣ ،
( )٦انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٢8 :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٢8 :٣ ،
( )7مل أقف عيى عن حلى هذا اسإمجذع .وعياد املؤفف أن عيك افمةد فألع عيك صحةح ،وافوفد عن ،
=
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افلمب وال أجية اخلدع .
[/٢١4أ]
وافبلي إمنذ ضمن نسصهذ ،ألن وطأهذ عنسص عذفةاهذ  /خبماف افثةب(.)٢
قال رمحه هللا " :وإ ا مل عةي حىت خيج عن عيل قبةع أو هب أو عاق أو تيف في
األكش ال غري ،وعاخيج أن مييك افقمخ وعفيم افسةم  ،وعن  :ال أكش ف ملذ لاع إال أن عيد
عية فةميك حةنئذ كده أو أكش  ،وإن لاع قةض في أكش افبذقي دون كده ،ويف أكش عذ لاع
(.)٣
افيواعاذن ،وعن ف كد افبذقي قسمط "
أقول :إ ا مل عةي لافةةب حىت خيج عن عيل فما خييو:
إعذ خييج عن عيل قبةع أو قفريه.
فإن خيج قفري افبةع كذهلب وافةاق وافايف وحنو فك ممذ عاةذك عة افيد في األكش ال
غري()4؛ ألن عةب تنسص ق املذفة  ،مل عاةوض ق  ،ومل تمادك ظماعا فة  ،وقد تةذك كد
املسبوض فة  ،فاةني ف األكش ،كمذ فو قسي جزء عن املبةع مل عسبض (.)5
()7
()٦
وعاخيج عيى قوفنذ يف تيف املبةع قبل افسبض أن ف هذ هنذ افقمخ(.)8
=

فةيحس قما خماف.
( )1قذل اقن قداع  :وال نةي يف هذا خمافذً .أي أن افلمب واألجية واخلدع يف هذه افصوكة فيماشرتي.
انظي :املسدتسي " ،املفين".٢٢٦ :٦ ،
( )٢انظي :املسدتسي" ،املفين".٢٢8 :٦ ،
( )٣انظي :احلياين" ،احمليك".٣٢5 :١ ،
( )4انظي :املسدتسي" ،املفين"٢47 :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع"٢45 :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع":٣ ،
4٣١؛ واحلجذوي" ،اسإقنذع"٢١8 :٢ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل افنهی".١1٦ :5 ،
( )5انظي :املسدتسي" ،املفين"٢48 :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٣١ :٣ ،
( )٦افاخيعج هو :نسل حک إحدی املمأفاني املااشذهباني إىل األخيى ،عذ مل عقيق قةنهمذ ،أو عسيب افزعن.
انظي :افبةيي" ،املطيع عيى أفقذظ املسنع"١٣ ،١٢ :؛ وأقو زعد" ،املدخل املقصل".٢81 :١ ،
( )7تيف املبةع قبل افسبض وقةد افةسد كايق قبل افةسد فةمذ ضمذن عيى افبذئع ،كذمللةل واملوزون واملذكوع واملةدود
وافثمية عيى كؤوس افنخل ،عيى افصحةح عن املذهب .انظي :امليداوي " ،اسإنصذف ".٣85 :١١ ،
( )8انظي :املسدتسي" ،افقيوع"٢45 :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف "٣9٦ :١١ ،؛ وافبةيي" ،حذشة اقن
=
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ألن إ ا تةذك افيجوع إىل عني املبةع كجع إىل قدف وهو افسةم (.)١
وإن كذن خيوج عن عيل لافبةع فقة كواعاذن:
إحدامهذ :ف األكش أعضذ تسواء طذفب ق املاشرتي افثذين أو مل عطذفب؛ ألن افبذئع مل
عوف عذ أوجب ف افةسد ومل عيض ق انقصذً ،فلذن ف األكش كمذ فو أعاس  ،فإن اخاذك افيد مل
()٣
علن ف فك( ،)٢وفة االحامذل كمذ تسبق يف املمأف قبيهذ(.)4
وافثذنة  :فةس ف األكش وال افيد ،إال أن عيده املاشرتي أو عطذفب أبكش ()5؛ ألن ظماعا
زافت قبةة ف واناسل حق املطذفب إىل املاشرتي؛ ألن افظماع اناسيت إفة فةطيبهذ ممن لاع
فةميك حةنئذ افيجوع هبذ ،كذفضمني ال مييك افيجوع مبذ ضمن حىت عطيب املضمون ف (.)٦
وإن لاع قةض في أكش افبذقي دون كده يف إحدى افيواعاني()7؛ ألن يف كد املبةع عيى
=

قندس"٢45 :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٣١ :٣ ،
( )١مل أقف عيی عن کي هذا .وانظي :اقن عقيح " ،املبدع".4٣١ :٣ ،
( )٢هذه افيواع هي املذهب .انظي :املسدتسي" ،املفين"٢4٣ :٦ ،؛ واقن عقيح " ،املبدع"4٣٢ ،4٣١ :٣ ،؛
وامليداوي" ،اسإنصذف"۳۹۷ :۱۱ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل افنهی".١1٦ :5 ،
( )٣االحامذل :هو تبةني أن فك افسول صذحل ألن علون وجهذً يف املذهب .وهو يف األصل عصدك
احامل افاشيء مبةىن محي  ،أي أن هذا احلل املذكوك قذقل ألن عسذل فة خبماف  .واالحامذل يف
عةىن افوج إال أن افوج جزوم لافقاةذ ق  .انظي :افبةيي" ،املطيع عيى أفقذظ املسنع"١٣ ،؛
وامليداوي " ،اسإنصذف".9 ،8 :١ ،
( )4أكاد أن ف هذهنذ افقمخ ،وهو افسول املخيج يف املمأف افمذقس  ،إال أن مسذه احامذالً ،وال إشلذل
فإن افاخيعج يف عةىن االحامذل .انظي :افبةيي" ،املطيع عيى أفقذظ املسنع"١٣ ،؛ وانظي :امليداوي،
"اسإنصذف".۳۹۷ :۱۱ ،
( )5انظي :املسدتسي" ،املفين"٢4٣ :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف".٣98 ،۳۹۷ :۱۱ ،
( )٦انظي :املسدتسي" ،املفين"٢4٣ :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٣٢ :٣ ،
( )7وهي املذهب .انظي :املسدتسي" ،افقيوع"٢4٦ :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"41٣ :۱۱ ،؛
وافقاوحي" ،عةون أويل افنهی".۱۰۷ :5 ،
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افبذئع ضيكاً قاقيعق افصقس عية  ،فما عزال افضيك لافضيك(.)١
واألخيى :ف كده قسمط عن افثمن( .)٢وهو اخاةذك اخليقي()٣؛ ألن عةةب فلذن ف
كده کذاجمةع(.)4
وهل ف أكش عذ لاع ؟ فة افيواعاذن افيت تسدعت فةمذ إ ا لاع ااجمةع(.)5
قال رمحه هللا " :فإن كذن غزالً فنمج أو صبف تةني ف األكش ،وعن  :ف افيد
وعاشذك افبذئع قسةم افزايدة"(.)٦
أقول :فإن كذن املبةع غزالً( )7فنمج أو صبف تةني ف األكش()8؛ ألن تةذك كده قةةن
فيجع إىل أكش  ،كمذ فو تيف( .)9هذا يف إحدى افيواعاني.
( )١انظي :املسدتسي" ،افکذيف"١٢7 :٣ ،؛ وافبهويت" ،کاشذف افسنذع".458 :7 ،
( )٢انظي :املسدتسي" ،افکذيف"١٢7 :٣ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع"٢4٦ :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"،
.414 :۱۱
( )٣انظي :اخليقي" ،خماصي اخليقي".٢4٢ :٦ ،
واخليقي هو :أقو افسذتس عمي قن احلمني قن عبد هللا افبفدادي اخليقي ،نمب إىل قةع اخليق وافثةذب ،عن
كبذك عيمذء احلنذقي  ،خيج عن قفداد ملذ ظهي فةهذ تسب افصحذق  ،واجت إىل دعاشق ،وهبذ تويف تسن
٣٣4ه ،عصنقذت كثرية غري أهنذ احرتقت ،وقسي عنهذ املخاصي .انظي :حممد قن حممد افقياء
(افسذضي اقن أيب عةيى)" .طبسذت احلنذقي " .حتسةق حممد حذعد افقسي (افسذهية :داك إحةذء افلاب
افةيقة ) .75 :٢ ،وافذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"٣٦٣ :١5 ،؛ وافمةوطي" ،فب افيبذب":١ ،
٢8١؛ وافزككيي" ،األعمام".44 :5 ،
( )4انظي :املسدتسي" ،افکذيف"١٢7 :٣ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٣٣ :٣ ،
( )5انظي :املسدتسي" ،املفين"٢44 :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع".٢4٦ :٦ ،
( )٦انظي :احلياين" ،احمليك".٣٢5 :١ ،
( )7غزل افصوف وافسطن :فاي خةوطذً لاملفزل .انظي :جمع افيف افةيقة لافسذهية" .املةج افوتسةط".
(ط ،٢اتساذنبول :امللاب اسإتسماعة )( ٦٢5 :غزل).
( )8هذا هو املذهب .انظي :املسدتسي" ،افکذيف"١٣4 :٣ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"1٦ :۱۱ ،؛
وافبهويت " ،کاشذف افسنذع".458 :7 ،
( )9انظي :املسدتسي" ،املفين"٢54 :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٣٣ :٣ ،
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وافيواع افثذنة  :ف افيد وعلون شيعلذً فيبذئع قسةم افنمج وافصبغ()١؛ ألن عني املبةع
لاقة  ،وإمنذ تةذك متةةزهذ إبضذف شيء آخي إفةهذ ،فإ ا أكاد كدهذ كذن ف فك ،كمذ فو كذنت
ممةزة.
وألن ال ميلن كد املبةع حبذف ؛ الخاماط قفريه ،وال إفزام املاشرتي ق عع افةةب؛ ألن
ضيك يف حس  ،فذفااشيعك قةنهمذ واجب؛ ألهنمذ عذالن اخايطذ ،فلذن أحدمهذ شيعلذً فآلخي
فة  ،كمذ فو كذن إىل جذنب غيا غي فذهنذفت عيةهذ(.)٢
قال رمحه هللا " :فإن اشرتى عذ عأكوف يف جوف فبذن فذتسداً ال قةم ف – كبةض
افدجذج – كجع لافثمن ،وإن كذن مللموكه قةم – كجوز اهلند – في كده عع أكش افکمي،
وعن  :ف األكش ال غري ،وعن  :ال كد ف وال أكش إال أن عاشرتط تسماعا "(.)٣
أقول :إ ا اشرتى عذ ال عطيع عيى لاطن إال لافلمي كبةض افدجذج وااجوز وافبطةخ
وافيعذن وحنوه فکمي فبذن عةةبذً فقة ثماث كواايت:
إحداهذ :ف افيجوع فة ؛ ألن عسد افبةع اقاضى افمماع  ،فإ ا لان عةةبذً عثبت ف
اخلةذك كفريه(.)4
فإن كذن ف – علموكاً – قةم  ،كجوز اهلند وحنوه ،فهو كذملبةع إ ا تةةب يف عد املاشرتي،
( )١انظي :املسدتسي" ،افکذيف"١٣4 :٣ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع"٢47 :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"،
.41٦ :۱۱
( )٢مل أقف عيى عن كي افاةيةيني افيذعن كيمهذ املصنف كمح هللا .وانظي :اقن أيب عمي " ،افاشيح
افلبري"41٦ :١١ ،؛ واملنجي قن عثمذن افانوخي" .املماع فی شيح املسنع" .حتسةق د .عبد امليك
قن دهةش (ط ،٣عل املليع  :علاب األتسدي ١4٢4 ،ه ۲۰۰۳ ،م)454 :٢ ،؛ واقن عقيح،
"املبدع".4٣٣ :٣ ،
( )٣انظي :احلياين" ،احمليك".٣٢٦ ،٣٢5 :١ ،
( )4هذه افيواع هي املذهب .انظي :املسدتسي" ،املفين"٢5٣ ،٢5٢ :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افلذيف":٣ ،
١88؛ واقن عقيح" ،املبدع" .4٣٣ :٣ ،وامليداوي" ،اسإنصذف"418 :۱۱ ،؛ وافبهويت" ،کاشذف
افسنذع".459 ،458 :7 ،
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إن شذء كده عع أكش احلذدث عنده – وهو افلمي – ،وإن شذء أعمل وف  /األكش(.)١
وإن مل علن ف – علموكاً – قةم  ،كبةض افدجذج افقذتسد وافبطةخ افاذفف ،كجع
لافثمن؛ ألن ال نقع فة فما عصح قةة كذحلاشيات(.)٢
()4
وافيواع افثذنة  :فةس ف افيد ،وف األكش()٣؛ ألن اعانع كده حبذف في علن ف [إال]
األكش كمذ فو أتيق (.)5
مجةع افثمن( ،)٦وفةمذ فة نقع عذ قني افصحةح
واألكش فةمذ ال نقع فة – علموكاً – خ
واملةةب کمذ عي.
وافيواع افثذفث  :ال كد ف وال أكش إال أن عاشرتط تسماعا (.)7
ألن فةس عن افبذئع تدفةس وال تقيعط؛ فلون ممذ ال عطيع عيى عةب إال قلميه ،فإ ا
اشرتاه عن غري شيط فسد دخل عيى اففيك ،في علن ف افيجوع فة  ،خبماف عذ إ ا اشرتط
عيى افبذئع تسماعا  ،ألن إ ا وجده هذهنذ عةةبذ مل عمي ف عذ اشرتاه فريجع ق (.)8
قال رمحه هللا" :وعن اشرتی كقوايً جبنم فبذن عةةبذً قةد تيق أو قبي في افقمخ

( )١عةنی أكش افةةب .انظي :املسدتسي" ،املفين"٢5٣ :٦ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل افنهی".۱۰۸ :5 ،
( )٢انظي :املسدتسي" ،افلذيف"١٣٣ :٣ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع"4٣4 ،4٣٣ :٣ ،؛ وافبهويت" ،کاشذف
افسنذع".459 :7 ،
( )٣عذكي احلنذقي هذه افيواع فةمذ ف قةم قةد كميه .واملذهب هو افاقصةل افذي كيه املصنف يف افيواع
األوىل .انظي :املسدتسي" ،افقيوع"٢47 :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف".4١1 ،419 :۱۱ ،
(  )4زايدة عساضةهذ افمةذق.
( )5انظي :اقن عقيح" ،املبدع".4٣4 :٣ ،
( )٦هذا إن كذن ال نقع فة عطيسذً .أعذ فو كذن قةض فذتسداً كجع قسمط عن افثمن .انظي :اقن عقيح" ،
املبدع".4٣4 ،4٣٣ :٣ ،
( )7انظي :املسدتسي" ،افقيوع"٢47 :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع"4٣4 :٣ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"،
.4١١ :١١
( )8انظي :املسدتسي" ،افلذيف"١٣٣ :٣ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٣4 :٣ ،
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فيضيوكة دون األكش"(.)١
أقول :إ ا اشرتی كقوايً جبنم فبذن عةةبذً في افقمخ()٢؛ ألن عاةةب فکذن ف
لاخلةذك( )٣فة كفريه ،وفةس ف أخذ األكش كمذ يف غريه( ،)4ألن افسضذء لاألكش ال ميلن؛
سإفضذئ إىل افاقذضل(.)5
فخيج حل افيقوي جبنم عن حل غريه يف األكش ضيوكًة فذفك؛ إ األكش زايدة
عيى املثل ،فةلون قد لاع كقوايً جبنم مبثي وزايدة عذ أخذه عن األكش ،وهذا ال جيوز.
()7
وتسواء كذن فك قبل افايف أو قةده()٦؛ ألن إ ا كذن قبل فك قبل افايف كده
قةةن  ،وإن كذن قةده كد قةما حني افايف واتساةذد افثمن افذي اشرتى ق (.)8
قال رمحه هللا " :وعن شيط افرباءة عن كل عةب أو قذل :قاشيط افرباءة عن عةب كذا ،إن
کذن فة مل عربأ ،وعن  :عربأ إال عن عةب( )9عيم فکام  ،وعاخيج :فمذد افةسد"(.)١1
أقول :إ ا قذل :قةاك هذه افمية وأان قييء عن كل عةب ،أو أان قييء عن عةب
كذا -كذسإلاق( )١١وافميق وحنوهذ  -إن كذن فة فسبل املاشرتي مث وجد قةد فك عةبذً في
( )١انظي :احلياين" ،احمليك".٣٢٦ :١ ،
( )٢انظي :اقن عقيح" ،املبدع".4٣4 :٣ ،
( )٣هلذا يف املخطوط .واألوىل حذف افبذء.
( )4انظي :املسدتسي" ،املفين"١1١ :٦ ،؛ واقن عقيح " ،املبدع"4٣4 :٣ ،؛ وافقاوحي " ،عناهی
اسإكادات"٢7٣ :١ ،؛ وافبهويت" ،کاشذف افسنذع"8 ،؛ .45
( )5انظي :املسدتسي" ،املفين"١1١ :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع"4٣4 :٣ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل
افنهی"١٦8 ،١٦7 :5 ،؛ وافبهويت" ،کاشذف افسنذع".45 :8 ،
( )٦انظي :املسدتسي" ،املفين"١1٢ :٦ ،؛ وافبهويت" ،کاشذف افسنذع".45 :8 ،
( )7هلذا يف املخطوط .وفةل يف افمةذق زايدة .فذفلمام عصح حبذف قوف [ :قبل فك] ،أو حبذف كيم [قبل].
(  )8انظي :املسدتسي" ،املفين"١1٢ :٦ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل افنهی".١٦8 :5 ،
( (9يف املخطوط [ :إال عن عي ] .وافاصوعب عن احمليك.
( )١1انظي :احلياين " ،احمليك".٣٢٦ :١ ،
( )١١اسإلاق :عصدك عن افقةل املذضي أقق ،عسذل :أقق افةبد ،فهو آقق ،إ ا هيب عن تسةده عن غري
خوف وال كد عمل .انظي :افقةوعي" ،املصبذح املنري"( .١ ،أقق).
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افيجوع ،وكذن وجود افاشيط فة كةدع يف إحدى افيواعاني(.)١
ألن شيط افرباءة عيفق يف افبةع( ،)٢في عثبت عع ااجهذف كذألجل(.)٣
وافيواع افثذنة  :عربأ إال عن عةب( )4عيم فلام (.)5
ألن اقن عمي( )٦كضي هللا عنهمذ لاع عبداً عن زعد قن اثقت كضي هللا عن ( )7قاشيط
()8
افرباءة قثمذن عذئ دكه  ،فأصذب ق عةبذً فيده عيى اقن عمي ،في عسبي  ،فرتافةذ إىل عثمذن
 ،فسذل عثمذن  القن عمي :أحتيف أنك مل تةي هبذا افةةب()9؟ فسذل :ال ،فيده عية (.)١1
( )١وهي املذهب .انظي :املسدتسي" ،افقيوع"١9٣ :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"٢55 :۱۱ ،؛ واقن
عقيح" ،املبدع".٣99 :٣ ،
( )٢أي عيتقق ق أحد افةذقدعن .انظي :اقن عقيح" ،املبدع".٣99 :٣ ،
( )٣انظي :املسدتسي" ،افلذيف"١٣4 :٣ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".٣99 :٣ ،
( )4يف املخطوط[ :إال عن عي ] .وافصواب عذ أثبا .
( )5انظي :املسدتسي" ،افلذيف"١٣4 :٣ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع"١9٣ :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف".٢55 :۱۱ ،
( )٦هو عبد هللا قن عمي قن اخلطذب افسيشي افةدوي  ،أقو عبد افيمحن ،وفد قةد املبةث قزعن عمري،
واتساصفي عوم أحد ،أحد امللثيعن يف كواع احلدعث عن افصحذق  ،وكذن عن أشد افنذس اتبذعذً فألثي،
عذت تسن ثماث وتسبةني .انظي :افسيطيب" ،االتساةةذب"81 :٣ ،؛ وااجزكي" ،أتسد اففذق ".4٢ :٣ ،
( )7هو زعد قن اثقت قن افضحذ قن زعد األنصذكي اخلزكجي افنجذكي  ،أقو تسةةد وقةل يف كنةا غري
فك ،صحذيب عاشهوك ،أتسي وهو اقن إحدى عاشية تسن  ،اتساصفي يف قدك ،وكذنت عة كاع قين افنجذك
يف تبو  ،وكذن عن كاذب افوحي ،عذت  تسن مخس وأكقةني ،وقةل غريهذ ،عن تست ومخمني تسن .
انظي :افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"4٢٦ :٢ ،؛ وافةمسماين" ،اسإصذق ".٢٢ :٣ ،
( )8هو اخليةق افياشد عثمذن قن عقذن قن أيب افةذص قن أعة افسيشي األعوي  ،أقو عبد هللا ،وأقو
عميو ،وفد قةد عذم افقةل قمت تسنني ،أتسي قدميذً ،وكذن إتسماع عيى عدي افصدعق  ،فضذئي
كثرية ،قال عوم ااجمة فثمذن عاشية فةي خيت عن ي احلج  ،وقةل غريهذ ،تسن  ٣5ه ،ودفن يف
حش كوكب لافبسةع ،وكذن  قد اشرتاه وزاده يف افبسةع .انظي :ااجزكي" ،أتسد اففذق "٢١5 :٣ ،؛
وافةمسماين" ،اسإصذق ".٢٢٣ :4 ،
( )9يف املخطوط [ :افبةع ] .وافصواب عذ أثبا .
( )١1أخيج اقن أيب شةب يف عصنق  ،كاذب افبةوع واألقضة  ،لاب افيجل عاشرتي افاشيء فةحدث ق عةب،
كق احلدعث ( .)۲۱۰۸۱عبد هللا قن حممد افةبمي (اقن أيب شةب )" .املصنف يف األحذدعث واآلاثك".
=
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وهذه قص اشاهيت في تنلي فلذنت إمجذعذً(.)١
وإ ا قينذ ققمذد افاشيط فذفبةع صحةح()٢؛ ألن اقن عمي كضي هللا عنهمذ لاع قاشيط
افرباءة في عبطي عثمذن  وال غريه(.)٣
وعاخيج( )4فمذده کفريه عن افاشيوط افقذتسدة(.)5
قال رمحه هللا " :وإ ا اشرتى اثنذن شةئذً وشيطذ اخلةذك أو لان عةةبذً فألحدمهذ كد نصةب
وحده ،وعن  :فةس ف فك يف املةةب .وعن اشرتی شةئني صقس فبذن أبحدمهذ عةب وأقی األكش
فيةس ف إال كدمهذ ،وعن  :فةس ف إال كد املةةب قسمط  ،وعن  :ف األعيان .وهو افصحةح .إال عذ
تقيعس حميم كذألم واقنهذ ،أو عنسص كمصياعي لاب ،فيةس ف إال كدمهذ كواع واحدة .فإن تيف
افصحةح واخايقذ يف قةما أخخذ قسول املاشرتي ،وقةل :قسول افبذئع"(.)٦
أقول يف هذا افقصل عمذئل:
األوىل :إ ا اشرتى اثنذن شةئذً وشيطذ اخلةذك ،فأكاد أحدمهذ فمخ افةسد وكده دون
=

حتسةق تسةةد حممد افيحذم (ط ،١قريوت :داك افقلي ١419 ، ،ه  ۱۹۸۹-م)٢88 :7 ،؛ وعبد
افيزاق يف عصنق  ،کاذب افبةوع ،لاب افبةع لافرباءة وال عممي افداء ،وکةف إن مسذه قةد افبةع؟  ،كق
احلدعث ( .)١47٢٢ ،١47٢١عبد افيزاق قن مهذم افصنةذين" .املصنف" .حتسةق حبةب افيمحن
األعظمي (ط ،٢دعاشق :امللاب اسإتسماعي ١41٣ ،هـ –  ١98٣م).١٦٣ ،١٦٢ :8 ،
واألثي صحح  :افاشةخ حممد انصي افدعن األفبذين" .إكواء اففيةل يف ختيعج أحذدعث عنذك افمبةل"
(ط  ،٢دعاشق :امللاب اسإتسماعي ١415 ،هـ –  ١985م ).٢٦٣ :8 ،
( )١انظي :املسدتسي" ،افلذيف"١٣4 :٣ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".٣99 :٣ ،
( )٢هذا هو افصحةح عن املذهب .انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٦5 :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف".٢57 :۱۱ ،
( )٣انظي :املسدتسي" ،افلذيف".١٣4 :٣ ،
( )4هذه افيواع عن ختيعج أيب اخلطذب .انظي :امليداوي" ،اسإنصذف".٢57 :۱۱ ،
( )5انظي :املسدتسي" ،افلذيف"١٣4 :٣ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع"٣99 :٣ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"،
.٢57 :۱۱
( )٦انظي :احلياين" ،احمليك".٣٢7 ،٣٢٦ :١ ،
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اآلخي ،في كده()١؛ ألن مجةع عذ عيل لافةسد ،وافبذئع دخل عيى فك ،فلذن ف كده ،كمذ
فو انقيد(.)٢
وإن وجدا لاملبةع عةبذً ،فيضي أحدمهذ ق أو أبكش  ،وأكاد اآلخي كده ،فقة كواعاذن(:)٣
إحدامهذ :ف فك؛ ملذ كيان يف افيد لاخلةذك(.)4
واألخيى :فةس ف فك()5؛ ألن املبةع خيج عن عيك افبذئع كذعماً ،في مييك كده
عاشسصذً ،كمذ فو اشرتى افةني كيهذ مث كد قةضهذ(.)٦
افثذنة  :إ ا اشرتى شةئني صقس ً ،فبذن أبحدمهذ عةب ،وأيب أخذ األكش ،فما خييو ،إعذ
أن ميلن تقيعسهمذ ،أو ال  /ميلن ،أبن علون تقيعسهمذ حميعذً( ،)7كذوي افيح  ،أو عنسصذً [/٢١5أ]
فسةماهذ ،کمصياعي لاب( ،)8وزوجي خف.
( )١هذا هو املذهب .انظي :املسدتسي" ،افقيوع"٢48 :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"4١5 :۱۱ ،؛
وافقاوحي" ،عناهی اسإكادات".٢٦١ :١ ،
( )٢انظي :املسدتسي" ،املفين"٢4٦ ،٢45 :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع"4٣٦ :٦ ،؛ وافبهويت" ،كاشذف
افسنذع".4٦1 :7 ،
( )٣عاشةي صنةع املؤفف أن افيواعاني يف عمأف افيد لافةةب دون افيد لافاشيط ،وفسهذء احلنذقي افذعن
اطيةت عيى املمأف عنده ال عقيقون قني املمأفاني يف كي اخلماف واملذهب املةامد .انظي:
املصذدك يف اهلذعش افمذقق وافذي قبي .
( )4وهذه افيواع هي املذهب املةامد .انظي :املسدتسي" ،افلذيف"١٢7 :٣ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع":٦ ،
4٣٦؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"4١5 :۱۱ ،؛ وافقاوحي" ،عناهی اسإكادات"٢٦١ :١ ،؛ وافبهويت،
"كاشذف افسنذع".4٦1 :7 ،
( )5انظي :املسدتسي" ،افلذيف"١٢8 :٣ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع"٢48 :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"،
.4١٦ :۱۱
( )٦انظي :املسدتسي" ،افلذيف"١٢8 :٣ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع"4٣٦ :٣ ،؛ وأشذك فة اقن عقيح إىل أن
هذا افدفةل ظذهي يف املةةب ،خبماف افيد يف خةذك افاشيط.
( )7انظي :املسدتسي" ،املفين".٢٣٢ ،٢٣١ :٦ ،
( )8املصياعذن عن األقواب :عذف لالان عنصولان عنضمذن مجةةذً ،عدخيهمذ قةنهمذ يف وتسط املصياعني.
انظي :افيوعقةي" ،فمذن افةيب"( .١99 :8 ،صيع).
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فإن أعلن فقة ثماث كواايت:
إحداهذ :ال عيدمهذ إال مجةةذً()١؛ ألن يف كد افبةض تقيعق افصقس عيى افبذئع ،في جيز،
كمذ فو كذن املبةع عةنني عنسصهمذ افاقيعق(.)٢
وافثذنة  :فةس ف كدمهذ ،قل عيد املةةب قسمط ()٣؛ ألن افصحةح ال تسبب فة عوجب
افيد ،فيةس ف كده خبماف املةةب(.)4
وافثذفث وهى افصحةح  :هو خمري ،إن شذء كدمهذ ،وإن شذء كد املةةب قسمط (.)5
ألن خةذك افةةب ثبت عياعذة اجذنب املاشرتي دون افبذئع ،وفذفك مل عاشرتط فة كضذ
()٦
افبذئع ،وف كد املةةب وهو عن مجي املبةع ،وإن شذء كد ااجمةع فئما عاضيك لافااشسةص ،
وإن شذء كد املةةب وأعمك افصحةح؛ فئما عيزع كد عذ ال عةب فة فةاضيك ق (.)7

( )١انظي :املسدتسي" ،املفين"٢45 :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع"٢51 :٦ ،؛ وامليداوي" ،تصحةح افقيوع"،
٢5١ ،٢51 :٦؛ واملسدتسي" ،املسنع"4٣7 :٣ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٣7 :٣ ،
(  )٢انظي :املسدتسي" ،املفين"٢45 :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٣7 :٣ ،
( )٣انظي :املسدتسي" ،املفين"٢45 :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"4٢١ :١١ ،؛ وامليداوي" ،تصحةح افقيوع"،
 .٢5١ :٦وقد کيوا اخلماف ومل عيجحوا شةئذً عن افيواايت افيت كيهذ املؤفف.
واملاأخيون عن احلنذقي عدوا هذه افيواع هي املذهب املةامد .انظي :افقاوحي" ،عةون أويل افنهى":5 ،
١١١؛ وافبهويت" ،دقذئق أويل افنهی"٢١٣ :٣ ،؛ وافبهويت" ،کاشذف افسنذع".4٦٢ :7 ،
( )4مل أقف عيى عن كي افاةيةل افذي كيه املؤفف .وإمنذ عةييون كمحه هللا أبن كد املةةب عيى هذا
افوج ال ضيك فة عيی افبذئع ،فجذز کمذ فو كد ااجمةع .انظي :املسدتسي" ،املفين"٢45 :٦ ،؛ واقن
عقيح" ،املبدع"4٣7 :٣ ،؛ وافبهويت" ،کاشذف افسنذع".4٦٢ :7 ،
( )5انظي :امليداوي" ،اسإنصذف"4٢١ :١١ ،؛ وامليداوي" ،تصحةح افقيوع".٢5١ :٦ ،
( )٦افااشسةص :جتزئ افاشيء إىل عدة أجزاء .افواحد عنهذ عممى شسصذً ،أي جزءاً ونصةبذً عن  .انظي:
افقةوعي" .املصبذح املنري"١٢٢ :؛ وافيوعقةي" ،فمذن افةيب".48 :7 ،
( )7مل أقف عيى عن كي افاةيةل افذي كيه املؤفف ،كمذ أن هذه افيواع هبذا افوج مل أجدهذ إال عند
امليداوي يف اسإنصذف وتصحةح افقيوع ،كمذ يف اهلذعش افمذقق ،ومل عةيل هلذ كمح هللا.
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()١
وإن مل مييك تقيعسهمذ مل مييك إال كدمهذ عةذً كواع واحدة ؛ ألن يف كد أحدمهذ تقيعسذً
حميعذً أو إتمافذً ملذل افبذئع فنسص قةم امليدود لافاقيعق(.)٢
افثذفث  :إ ا تيف افصحةح وأكاد افيد فذخايقذ يف قةم افاذفف فذفسول قول املاشرتي(.)٣
ألن عنلي ملذ عدعة افبذئع عن زايدة افسةم  ،وألن كذففذكم فلذن افسول قوف ،كذملماةري واففذصب(.)4
وقةل :قول افبذئع(.)5
ملذ كوى أقو وائل( )٦عن عبد هللا( )7قذل" :إ ا اخايف افبةةذن واملبةع عماهيك فذفسول

( )١انظي :املسدتسي" ،املفين"٢45 :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع"٢5١ :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف":١١ ،
4٢٢؛ واملسدتسي" ،املسنع"4٢٢ :۱۱ ،؛ وافقاوحي" ،عناهی اسإكادات".٢٦٢ :١ ،
( )٢انظي :اقن عقيح" ،املبدع"4٣7 :٣ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل افنهی"۱۱۱ :5 ،؛ وافبهويت،
"کاشذف افسنذع".4٦٢ :7 ،
( )٣هذا املذهب .انظي :املسدتسي" ،املفين"٢45 :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع"٢5١ :٦ ،؛ وامليداوي،
"اسإنصذف"4٢1 :۱۱ ،؛ وافبهويت" ،دقذئق أويل افنهی"٢١٣ ،٢١٢ :٣ ،؛ وافبهويت" ،کاشذف
افسنذع".4٦٢ :7 ،
( )4انظي :املسدتسي" ،املفين"٢45 :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٣7 :٣ ،
( )5انظي :امليداوي" ،اسإنصذف"4٢١ :١١ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٣7 :٣ ،
( )٦هو شسةق قن تسيم  ،أقو وائل األتسدي ،افلويف ،أدك افنيب  ومل عيه ،حدث عن عمي وعثمذن وعيي
واقن عمةود وعذئاش وغريه عن افصحذق  ،وحدث عن عطذء قن افمذئب واألعمش وغريه  ،كذن
عن أعي أهل افلوف حبدعث اقن عمةود ،وكذن عؤم ااجنذئز وهو اقن مخمني وعذئ تسن  ،عذت تسن
8٢ه .انظي :عوتسف قن عبد افيمحن املزي" .هتذعب افلمذل يف أمسذء افيجذل" ،حتسةق قاشذك عواد
عةيوف( .ط ،5قريوت :عؤتسم افيتسذف  ١4١٣ ،ه  ۱۹۹۲ -م )548 :۱۲ ،؛ وأمحد قن حممد اقن
خيکذن" .وفةذت األعةذن وأنبذء أقنذء افزعذن" .حتسةق د .إحمذن عبذس (قريوت :داك صذدك ١٣98 ،ه
  ۱۹۷۸م)4١٦ :۱ ،؛ وافذهيب" ،تسري أعمام افنبماء".١٦١ :4 ،( )7هو عبد هللا قن عمةود قن غذفل قن حبةب اهلخذيل  ،أقو عبد افيمحن ،عن افمذقسني األوفني ،وعن
کبذك افةيمذء عن افصحذق  ،عنذقب مج  ،عذت تسن  ٣٢ه لاملدعن  .انظي :ااجزكي" ،أتسد اففذق "،
74 :٣؛ وافذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"4٦١ :١ ،؛ وافةمسماين" ،اسإصذق ".١٢9 :4 ،
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قول افبذئع" وكفع احلدعث إىل افنيب  .كواه افداكقطين(.)١
وهذا اخاماف واملبةع عماهيك فدخل فة .
قال رمحه هللا " :فإ ا اخايقذ هل حدث افةةب قبل افبةع أو قةده؟ واحامما ،فذفسول
قول افبذئع عع ميةن  ،وعن  :افسول املاشرتي( ،)٢فإن مل حيامل إال قول أحدمهذ قبل قما ميني،
فإن قذل افبذئع :فةس املبةع هذا امليدود فذفسول قوف (.)٣
أقول :إ ا اخايقذ يف افةةب هل حدث قبل افبةع أو قةده ،فما خييو إعذ حيامل( )4أن
علون حدث قةد افبةع ،كذخليق يف افثوب وافيفو( )5وحنوه فقة كواعاذن:
إحدامهذ :افسول قول افبذئع عع ميةن ()٦؛ ألن األصل تسماع املبةع وفزوم افةسد،
واملاشرتي عدعي اتساحسذق افقمخ وافبذئع عنليه ،فذفسول قول املنلي عع ميةن (.)7
وافثذنة  :قول املاشرتي()8؛ ألن افةةب فقوات جزء عن املبةع ،واألصل عدم افسبض يف
( )١أخيج افداكقطين يف تسنن  ،کاذب افبةوع ،كق احلدعث ( ،)۲۸۲۹قيق ( .)۷۱عيي قن عمي
افداكقطين" .تسنن افداكقطين" (ط ،٣قريوت :عذمل افلاب ١4١٣ ،هـ  ۱۹۹۳ -م) .595 :١
واحلدعث صحح األفبذين يف :األفبذين" ،إكواء اففيةل".١7١ ،١71 :5 ،
وافداكقطين هو عيي قن عمي قن أمحد قن عهدي افداكقطين افاشذفةي ،أقو احلمن ،عن أهل حمي داك افسطن
قبفداد ،إعذم عصيه يف احلدعث ،وأول عن صنف افسياءات وعسد هلذ أقوالاً ،كحل إىل عصي ،ف عدة
عؤفقذت عنهذ :افمنن ،وافةيل ،واجملاىب ،واملؤتيف واملخايف ،تويف كمح هللا عذم ٣85ه .انظي:
افذهيب" ،تسري أعمام افنبماء"449 :١٦ ،؛ وافزككيي" ،األعمام".٣١4 :4 ،
( )٢هلذا يف املخطوط .ويف احمليك[ :وعن  :املاشرتي] .وتصح افةبذكة حبذف(ال) عن كيم [ :افسول].
( )٣انظي :احلياين" ،احمليك".٣٢7 :١ ،
( )4هلذا يف املخطوط ،وفةيهذ [ إعذ أن حيامل.] . . . .
( )5افيفو :إصماح افثوب ،عسذل :كفوت افثوب كفواً :إ ا أصيحا  .انظي :افقةوعي" ،املصبذح املنري"( 89 :كفذ).
( )٦انظي :املسدتسي" ،املفين"٢5١ :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع"٢5١ :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع":٣ ،
4٣8؛ وامليداوي" ،االنصذف"4٢4 :۱۱ ،؛ وقذل اقن عقيح وامليداوي :وهي أنصهمذ.
( )7انظي :املسدتسي" ،املفين"٢5١ :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٣8 :٣ ،
( )8انظي :املسدتسي" ،املفين"٢5١ :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع"٢5١ :٦ ،؛ وامليداوي" ،االنصذف".4٢٣ :۱۱ ،
وهذه افيواع هي املذهب عند املاأخيعن .انظي :افقاوحي" ،عناهی اسإكادات"٢٦٢ :١ ،؛ وافبهويت" ،دقذئق
=
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ااجزء افقذئت واتساحسذق( )١عذ عسذقي عن افثمن وفزوم افةسد يف حس  ،فلذن افسول قول عن
عنقي فك ،كمذ فو اخايقذ يف قبض املبةع(.)٢
وإن مل حيامل إال قول أحدمهذ  -كذألصبع افزائدة فإن ال حيامل إال قول املاشرتي،
وااجيح افطيي فإن ال حيامل إال قول افبذئع  -فذفسول قول عن عدعي فك قفري ميني(.)٣
ألان نةي صدق وكذب خصم فما حذج إىل اتساحماف (.)4
فإن اخايقذ يف عني املبةع ،فسذل افبذئع :فةس املبةع هذا امليدود ،فذفسول قوف ()5؛ ألن
عنلي أن هذه تسيةا  ،وعنلي التساحسذق افقمخ ،وافسول قول املنلي عع ميةن (.)٦
قال رمحه هللا " :وإ ا حدث افةةب قةد افةسد وقبل قبض املاشرتي في كده إال فةمذ
عايف عن ضمذن "(.)7
أقول :إ ا تةةب املبةع قةد افةسد وقبل افسبض ،فإن كذن ممذ عايف عن ضمذن افبذئع
كذمللةل واملوزون فهو كذفةةب افسدمي ،فيماشرتي كده أو أخذ أكش  ،كمذ إ ا تةةب قبل
=

أويل افنهی"٢١4 :٣ ،؛ وافبهويت" ،کاشذف افسنذع".4٦٣ :7 ،
( )١أي عدم اتساحسذق عذ عسذقي عن افثمن.
( )٢انظي :املسدتسي" ،املفين"٢5١ :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع".4٣8 ،4٣7 :٣ ،
( )٣هذا هو املذهب ،ويف طيب افةمني عن كواع قيزوعهذ .انظي :املسدتسي" ،املفين"٢5١ :٦ ،؛
وامليداوي" ،اسإنصذف"4٢٦ :١١ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل افنهی"۱۱۲ :5 ،؛ وافبهويت،
"کاشذف افسنذع".4٦4 :7 ،
( )4انظي :املسدتسي" ،املفين"٢5١ :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع"4٣8 :٣ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل
افنهی".۱۱۲ :5 ،
( )5انظي :املسدتسي" ،املفين"٢5٢ :٦ ،؛ وامليداوي" ،االنصذف"4٢7 :١١ ،؛ واقن أيب عمي" ،افاشيح
افکبري".4٢7 :١١ ،
( )٦انظي :املسدتسي" ،املفين"٢5٢ :٦ ،؛ وافقاوحي" ،عةون أويل افنهی"۱۱۲ :5 ،؛ وافبهويت" ،کاشذف
افسنذع".4٦4 :7 ،
( )7انظي :احلياين" ،احمليك".٣٢7 :١ ،
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افةسد(.)١
وإن كذن ممذ عايف عن ضمذن املاشرتي كذملبةةذت افيت ال عاشرتط فةهذ افسبض فيةس ف
كد وال أكش؛ ألن تةةب يف عيل في علن ف تضمةن ففريه ،كمذ إ ا تةةب يف عده(.)٢
قال رمحه هللا " :وتيد األع لاحلمل دون افبهةم  ،وال عيد افيقةق قةةب عن فةي
[/٢١5ب]
كذفميق وافزان واسإلاق وافبول يف افقياش إال إ ا كذن ممةزا"(/ .)٣
أقول :احلمل عةب يف األع ()4؛ ألن خيذف عيةهذ عن افاماف( )5عند افوضع ،وتنسص
ق خدعاهذ(.)٦
ألهنذ إ ا كذنت حذعماً مل تاملن ممذ عياد عنهذ عن اخلدع  ،فثسل احلمل ،وإ ا وضةت
اشافيت قوفدهذ.
وفةس فك عةبذ يف افبهةم ()7؛ ألن زايدة فةهذ( ،)8وإ ا وفدت مل ختايف ق عنقةاهذ؛
ألهنذ ال تاليف محي وال غري فك( ،)9فيذفك تيد ق األع دون افبهةم .
( )١انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٣٣ :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افقيوع"٢44 :٦ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع":٣ ،
4٣١؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"٣85 :۱۱ ،؛ وافقاوحي" ،عناهی اسإكادات"٢٦1 :١ ،؛ وافبهويت،
"دقذئق أويل افنهی".٢15 :٣ ،
( )٢انظي :املسدتسي" ،افلذيف"١٢٦ ،١٢5 :٣ ،؛ واقن عقيح" ،املبدع"4٣١ :٣ ،؛ وافقاوحي" ،عةون
أويل افنهی".١1٢ :5 ،
( )٣انظي :احلياين" ،احمليك".٣٢7 :١ ،
( )4انظي :املسدتسي" ،افقيوع"٢٣5 :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"٣71 :١١ ،؛ وافبهويت" ،عناهی
اسإكادات"٢59 :١ ،؛ وافبهويت" ،کاشذف افسنذع".444 :7 ،
( )5هلذا يف املخطوط ،وفةيهذ [ :افايف ].
( )٦انظي :املسدتسي" ،افلذيف".١٣1 :٣ ،
( )7انظي :املسدتسي" ،افقيوع"٢٣5 :٦ ،؛ وامليداوي" ،اسإنصذف"٣71 :١١ ،؛ وافبهويت" ،دقذئق أويل
افنهی".٢1٢ :٣ ،
( )8انظي :افبهويت" ،كاشذف افسنذع"444 :7 ،؛ افبهويت" ،ودقذئق أويل افنهی".٢1٢ :٣ ،
( )9انظي :املسدتسي" ،افلذيف".١٣1 :٣ ،
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وعذ كذن عن األفةذل اخلبةث افيت فةمت عن نقس اخليس يف افيقةق ،قل عقةيهذ قنقم
اخاةذكاً ،كذفميق وافزان واسإلاق وافبول يف افقياش ،فهو عةب يف املمةز ،وهو عن ف عاشي
تسنني فصذعداً()١؛ ألن افةذقل عاحيز عن هذا يف افةذدة ،فإ ا كذن خعمامياً عيى فك دل أن
فك خلبث يف طبة كذآلقق وافمذكق ،أو فداء يف لاطن  ،كمن عبول يف افقياش(.)٢
وفةس قةةب يف افصفري؛ ألن فك علون عن فضةف عسي  ،وعدم تنب ( ،)٣و فك
عزول لافاأدعب وافلرب(.)4

(  )١انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٣7 ،٢٣٦ :٦ ،؛ وامليداوي" ،االنصذف".٣٦7 ،٣٦٦ :١١ ،
( )٢انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٣7 ،٢٣٦ :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افلذيف"١٣1 :٣ ،؛ وافانوخي" ،املماع"،
449 :٢؛ وافبهويت" ،کاشذف افسنذع".44٣ :7 ،
( )٣هلذا يف املخطوط .وهي يف املفين [ :فضةف عسي وعدم تثبا ].
( )4انظي :املسدتسي" ،املفين"٢٣7 ،٢٣٦ :٦ ،؛ واملسدتسي" ،افلذيف"١٣1 :٣ ،؛ وافانوخي" ،املماع"،
449 :٢؛ افبهويت" ،وکاشذف افسنذع".44٣ :7 ،
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املصادر واملراجع
األزهيي ،حممد قن أمحد" .افزاهي يف غيعب أفقذظ اسإعذم افاشذفةي" .حتسةق د .عبداملنة
طوعی قاشنذيت( .ط ،١قريوت :داك افباشذئي اسإتسماعة  ١4١9 ،ه ۱۹۹۸ -م).
األتسنوي ،عبد افيحة قن احلمن " .طبسذت افاشذفةة " .حتسةق كمذل عوتسف احلوت (ط،
قريوت :داك افلاب افةيمة  ١417 ،ه  ۱۹۸۷ -م).
األفبذين ،حممد انصي افدعن" .صحةح تسنن افرتعذي" (ط ،١افيايض :علاب املةذكف،
 ١4١9ه  ۱۹۹۸-م).
األفبذين ،حممد انصي افدعن" .إكواء اففيةل يف ختيعج أحذدعث عنذك افمبةل" (ط  ،٢دعاشق:
امللاب اسإتسماعي ١415 ،هـ –  ١985م ).
األفبذين ،حممد انصي افدعن" .صحةح ااجذعع افصفري" (ط ،٢دعاشق :امللاب اسإتسماعي،
 ١41٦ه ١98٦ -م).
افبخذكي ،حممد قن إمسذعةل" .صحةح افبخذكي" (عع افقاح) .حتسةق حمب افدعن اخلطةب
(ط ،٢افسذهية :داك افياين ١419 ،ه ۱۹۸۸-م ).
افبةيي ،أقو قلي قن إقياهة " .حذشة اقن قندس" (وعة افقيوع) .حتسةق افدكاوك عبد هللا قن
عبد احملمن( .ط ،١قريوت :عؤتسم افيتسذف  ١4٢4 ،ه –  11٣-٢م).
افبةيي ،حممد قن أيب افقاح" .املطيع عيى أفقذظ املسنع" .حتسةق حممود األكنؤوط وايتسني
حممود اخلطةب (ط ،١جدة :علاب افموادي١4٢٣ ،ه – ٢11٣م ).
افبفدادي ،إمسذعةل لاشذ" .هدع افةذكفني أمسذء املؤفقني وآاثك املصنقني عن كاشف افظنون"
(قريوت :داك افقکي ١4١1 ،ه  ۱۹۹۰ -م).
افبفدادي ،حممد قن عبد اففين" .تلمي اسإكمذل" .حتسةق د .عبد افسةوم قن عبدكب افنيب.
(ط ،١عل املليع  :جذعة أم افسيى١418 ،ه – ١987م).
افبهويت ،عنصوك قن عونس" .دقذئق أويل افنهى فاشيح املناهى" .حتسةق د .عبد هللا اقن عبد
احملمن افرتكي( .ط ،١قريوت :عؤتسم افيتسذف ١4١٢ ،ه – ٢111م).
افبهويت ،عنصوك قن عونس " .كاشذف افسنذع عن عنت اسإقنذع" .حتسةق إقياهة أمحد عبد
احلمةد (افيايض :داك عذمل افلاب ١4٢٣ ،ه  ۲۰۰۳ -م.) ،
افرتكي ،د .عبد هللا قن عبد احملمن" .أصول عذهب اسإعذم أمحد" (ط ،4قريوت :عؤتسم
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افيتسذف  ١4١٦ ،ه  ۱۹۹۹ -م).
افرتعذي ،حممد قن تسوكة" .جذعع افرتعذي"(وعة حتق األحو ي) (قريوت :داك افلاب افةيمة ).
افانوخي ،املنجي قن عثمذن" .املماع فی شيح املسنع" .حتسةق د .عبد امليك قن دهةش (ط،٣
عل املليع  :علاب األتسدي ١4٢4 ،ه ۲۰۰۳ ،م).
ااجياعي ،أقو قلي قن زعد" .حتق افياكع وافمذجد أبحلذم املمذجد" .حتسةق صذحل تسذمل افنهذم
وزعمائ (ط ،١افلوعت :وزاكة األوقذف وافاشؤون اسإتسماعة ١4٢5 ،ه٢114 ،م.
ااجزكي ،عيي قن حممد (اقن األثري)" .أتسد اففذق يف عةيف افصحذق " (ط ،١قريوت :داك
املةيف  ١4١8 ،ه  ۱۹۹۷ -م.
ااجزكي ،عيي قن حممد (اقن األثري)" .افيبذب يف هتذعب األنمذب" حتسةق د .إحمذن عبذس.
(ط ،٣قريوت :داك صذدك١4١4 ،ه ١994-م).
ااجزكي ،املبذك قن حممد (اقن األثري)" .افنهذع يف غيعب احلدعث" .حتسةق عبد افممام قن
حممد عيوش (ط ،١افيايض :افيشد١4٢٢ ،ه – ٢11١م).
اقن ااجزكي ،حممد قن حممد" .غذع افنهذع يف طبسذت افسياء" عنذع ج .قيجمرتاتسي (ط،١
قريوت :داك افلاب افةيمة ).
احلجذوي ،عوتسى قن أمحد" .اسإقنذع يف فس اسإعذم أمحد" .حتسةق عبد افيطةف حممد عوتسى
افمبلي (قريوت :داك املةيف ).
احلياين ،عبد افممام قن عبد هللا (أقو افربكذت اقن تةمة )" .احمليك يف افقس " (افسذهية :عطبة
افمن احملمدع  ١٣٦9 ،ه ١951 ،م ).
احلطذب ،حممد قن حممد "عواهب ااجيةل فاشيح خماصي خيةل"( ،ط ،١قريوت :داك افلاب
افةيمة ١4١٦ ،ه١995 ،م).
اقن محةد ،حممد قن عبد هللا" .افمحب افواقي عيى ضيائح احلنذقي " .حتسةق قلي قن عبد هللا أقو زعد
ود .عبد افيمحن قن تسيةمذن افةثةمني( .ط ،١قريوت :عؤتسم افيتسذف ١4١٦ ،ه١99٦ ،م ).
احلنبيي ،عبد افيمحن قن أمحد (اقن كجب)" .افذعل عيى طبسذت احلنذقي " .حتسةق حممد
حذعد افقسي( .افسذهية :عطبة افمن احملمدع  ۱۳۷۲ ،ه  ١95٢ -م).
اخليقي ،عمي قن احلمني" .خماصي اخليقي" (عع املفين ) .حتسةق د .عبدهللا اقن عبد احملمن افرتكي
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وعبد افقاذح احليو (ط ،١ااجةزة :هجي فيطبذع وافناشي ١4١1 ،ه –  ۱۹۹۰م).
اخلطذيب ،محد قن حممد" .عةذمل افمنن"(حبذشة تسنن أيب داود) .حتسةق عزت عبةد دعذس
(ط ،١محص :داك احلدعث ۱۳۸۸ ،ه  ١9٦9-م).
اقن خيکذن ،أمحد قن حممد" .وفةذت األعةذن وأنبذء أقنذء افزعذن" .حتسةق د .إحمذن عبذس
(قريوت :داك صذدك ١٣98 ،ه  ۱۹۷۸ -م).
افداكقطين ،عيي قن عمي" .تسنن افداكقطين" (ط ،٣قريوت :عذمل افلاب١4١٣ ،هـ ۱۹۹۳ -م).
افذهيب ،حممد قن أمحد " .افةرب يف خرب عن غرب" .حتسةق أيب هذجي حممد افمةةد قن قمةوين
زغيول (ط ،١قريوت :داك افلاب افةيمة  ١415 ،هـ –  ١985م ).
افذهيب ،حممد قن أمحد" .تسري أعمام افنبماء" .حتسةق شةةب األكنؤوط( .ط ،٣قريوت:
عؤتسم افيتسذف  ١415 ،هـ  ١985 -م).
افذهيب ،حممد قن أمحد" .عةيف افسياء افلبذك" .حتسةق قاشذك عواد عةيوف ،وشةةب
األكانؤوط ،وصذحل عهدي عبذس( .ط ،١قريوت :عؤتسم افيتسذف ١414 ،ه).
افيوعقةي ،حممد قن عليم (اقن عنظوك)" .فمذن افةيب" (ط ،٣قريوت :داك صذدك١4١4 ،ه -
١994م).
افزككيي ،خري افدعن " .األعمام" (ط ،١1قريوت :داك افةي فيمماعني١99٢ ،م).
افزكعياين ،عبد افيحة قن عبد هللا " .إعضذح افدالئل يف افقيق قني املمذئل " .حتسةق عمي قن
حممد افمبةل( .ط ،١افدعذم :داك اقن ااجوزي١4٣١ ،ه).
أقو زعد ،قلي قن عبد هللا" .املدخل املقصل إىل فس اسإعذم أمحد قن حنبل" (ط ،١افيايض:
داك افةذصم  ١4١7 ،ه ۱۹۹۷ ،م).
افمجماذين ،تسيةمذن قن األشةث (أقو داود)" .تسنن أيب داود" .حتسةق عزت عبةد دعذس.
(ط ،١محص :داك احلدعث ۱۳۸۸ ،ه  ١9٦9-م).
افمندي ،أقو احلمن احلنقي" .شيح افمندي عيى تسنن اقن عذج " .حتسةق خيةل عأعون
شةحذ( .ط ،١قريوت :داك املةيف  ١4١٦ ،ه –  ١99٦م ).
افمةوطي ،عبد افيمحن قن أيب قلي" .فب افيبذب يف حتيعي األنمذب" .حتسةق حممد أمحد عبد افةزعز
وأشيف أمحد عبد افةزعز (ط ،١قريوت :داك افلاب افةيمة  ١4١١ ،هـ – ١99١م).
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افاشوكذين ،حممد قن عيي" .افبدك افطذفع مبحذتسن عن قةد افسين افمذقع" (قريوت :داك املةيف ).
افصذحلي ،عوتسف قن احلمن (اقن املربد)" .ااجوهي املنضد يف طبسذت عاأخيي أصحذب
أمحد" .حتسةق د .عبد افيمحن قن تسيةمذن افةثةمني( .ط ،١افيايض :علاب افةبةلذن،
 ١4٢١ه ۲۰۰۰ ،م).
افصنةذين ،عبد افيزاق قن مهذم" .املصنف" .حتسةق حبةب افيمحن األعظمي (ط ،٢دعاشق:
امللاب اسإتسماعي ١41٣ ،هـ –  ١98٣م).
افظذهيي ،عيي قن أمحد (اقن حزم)" .احمليى يف شيح اجمليى لاحلجج واآلاثك" .حتسةق حمذن
عبد املنذن (ط ،١افيايض :قةت األفلذك افدوفة ).
افةبمي ،عبد هللا قن حممد (اقن أيب شةب )" .املصنف يف األحذدعث واآلاثك" .حتسةق تسةةد
حممد افيحذم (ط ،١قريوت :داك افقلي ١419 ، ،ه  ۱۹۸۹-م).
افةمسماين ،أمحد قن عيي (اقن حجي)" .فاح افبذكي قاشيح صحةح افبخذكي" .حتسةق حمب
افدعن اخلطةب (ط ،٢افسذهية :داك افياين ١419 ،ه ۱۹۸۸-م ).
افةمسماين ،أمحد قن عيي (اقن حجي)" .اسإصذق يف متةةز افصحذق " (قريوت :داك افلاب افةيمة ).
افةمسماين ،أمحد قن عيي (اقن حجي)" .افدكك افلذعن يف أعةذن املذئ افثذعن " .حتسةق د.
تسذمل افلينلوي األملذين (حةدك ألاد :دائية املةذكف١٣51 ،ه).
افةيةمي ،عبد افيمحن قن حممد" .افدك املنضد يف كي أصحذب اسإعذم أمحد" .حتسةق د .عبد
افيمحن قن تسيةمذن افةثةمني( .ط ،١افيايض :علاب اخلذجني١4١٢ ،ه١99٢ ،م).
افةيةمي ،عبدافيمحن قن حممد" .املنهج األمحد يف تياج أصحذب اسإعذم أمحد" .حتسةق حمن
إمسذعةل عيوة (قريوت :داك صذدك).
اقن افةمذد ،عبد احلي قن أمحد" .شذكات افذهب يف أخبذك عن هب" .حتسةق عصطقى
عبد افسذدك عطذ( .ط ،٢قريوت :داك افلاب افةيمة  ١4٣٣ ،ه  ۲۰۱۲ -م).
اقن أيب عمي ،عبد افيمحن قن حممد (اقن قداع )" .افاشيح افلبري" (عع املسنع واسإنصذف).
حتسةق د .عبد هللا قن عبد احملمن افرتکی( .ط ،١ااجةزة :داك هجي فيطبذع وافناشي،
 ١4١5ه  ١995 -م).
اففمذين ،امليك األشيف "افةمجد املمبو وااجوهي احمللو يف طبسذت اخليقذء وامليو ".
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حتسةق شذكي حممود عبد املنة ( .قفداد :داك افبةذن١٣95 ،ه١975 ،م).
افقاوحي ،حممد قن أمحد( .اقن افنجذك) "عةون أويل افنهی شيح املناهی" .حتسةق د .عبدامليك
قن دهةش (ط ،٣قريوت :داك خضي ١4١9 ،ه  ۱۹۹۸ -م).
افقاوحي ،حممد قن أمحد (اقن افنجذك)" .عناهى اسإكادات يف مجع املسنع عع افانسةح
وزايدات" .حتسةق د .عبد هللا قن عبد احملمن افرتكي (ط ،١قريوت :عؤتسم افيتسذف ،
١4٢١ه  ۲۰۰۰-م).
افقياء ،حممد قن حممد (افسذضي اقن أيب عةيى)" .طبسذت احلنذقي " .حتسةق حممد حذعد افقسي
(افسذهية :داك إحةذء افلاب افةيقة ).
افقريوزآلادي ،حممد قن عةسوب" .افسذعوس احملةط" .حتسةق علاب حتسةق افرتاث يف عؤتسم
افيتسذف (ط ،٢قريوت :عؤتسم افيتسذف  ١417 ،هـ –  ١987م).
افقةوعي ،أمحد قن حممد" .املصبذح املنري" (قريوت :علاب فبنذن١987 ،م).
افسيطيب ،عوتسف قن عبد هللا (اقن عبد افرب)" .االتساةةذب يف عةيف األصحذب" .حتسةق عيي حممد
عةوض وعذدل أمحد عبد املوجود (ط ،١قريوت :داك افلاب افةيمة ١4١5 ،ه – ١995م.
افسطةةي ،عبد املؤعن قن عبد احلق" .شيح احمليك ،عن أول كاذب افطهذكة إىل هنذع كاذب
احلج " .حتسةق أ .د .عيي قن أمحد اففذعدي (كتسذف عيمة قسم افقس لااجذعة
اسإتسماعة  ١4١٢ ،ه ).
افلذتسذين أقو قلي قن عمةود" ،قدائع افصنذئع يف تيتةب افاشيائع"( .ط ،٢قريوت :داك
افلاذب افةييب١41٢ ،ه١98٢ ،م).
كحذف  ،عمي كضذ" .عةج املؤفقني" (قريوت :علاب املثىن وداك إحةذء افرتاث افةييب).
افکايب ،حممد قن شذکي" .فوات افوفةذت" .حتسةق د .إحمذن عبذس ( ط ،١قريوت :داك
صذدك١٣9٣ ،ه١974-م).
اقن عذج  ،حممد قن عزعد" .تسنن اقن عذج " .حتسةق خيةل عأعون شةحذ( .ط ،١قريوت :داك
املةيف  ١4١٦ ،ه ١99٦-م ).
املبذككقوكي ،حممد قن عبد افيمحن" .حتق األحو ي قاشيح جذعع افرتعذي" (قريوت :داك
افلاب افةيمة ).
جمع ،جمع افيف افةيقة لافسذهية" .املةج افوتسةط"( .ط ،٢اتساذنبول :امللاب اسإتسماعة ).
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امليداوي ،عيي قن تسيةمذن" .اسإنصذف يف عةيف افياجح عن اخلماف" .حتسةق د .عبد هللا قن
عبد احملمن افرتكي (ط ،١ااجةزة :داك هجي١4١5 ،ه –  ١995م).
امليداوي ،عيي قن تسيةمذن" .تصحةح افقيوع" (حبذشة افقيوع) ،حتسةق افدكاوك عبدهللا قن
عبد احملمن افرتكي (ط ،١قريوت :عؤتسم افيتسذف ١4٢4 ،ه –  ٢11٣م).
املزي ،عوتسف قن عبد افيمحن" .هتذعب افلمذل يف أمسذء افيجذل" ،حتسةق قاشذك عواد
عةيوف( .ط ،5قريوت :عؤتسم افيتسذف  ١4١٣ ،ه  ۱۹۹۲ -م ).
اقن عقيح ،إقياهة قن حممد" .املبدع شيح املسنع" (افيايض :داك عذمل افلاب١4٢٣ ،ه ۲۰۰۳م).
اقن عقيح ،إقياهة قن حممد" .املسصد األكشد يف كي أصحذب اسإعذم أمحد" .حتسةق د .عبد
افيمحن قن تسيةمذن افةثةمني (ط ،١افيايض :علاب افيشد١4١1 ،ه – ١991م).
املسدتسي ،حممد قن عقيح" .افقيوع" .حتسةق افدكاوك عبد هللا قن عبداحملمن (ط ،١قريوت:
عؤتسم افيتسذف  ١4٢4 ،ه –  ٢11٣م).
املسدتسي ،عبد هللا قن أمحد (اقن قداع )" .املفين" .حتسةق د .عبد هللا قن عبداحملمن افرتكي
وعبد افقاذح احليو (ط ،١ااجةزة :هجي فيطبذع وافناشي ١4١1 ،ه – ١991 ،م).
املسدتسي ،عبد هللا قن أمحد (اقن قداع )" ،املسنع" (عع اسإنصذف وافاشيح افلبري) .حتسةق د .عبد
هللا قن عبد احملمن افرتکی (ط ،١ااجةزة :هجي فيطبذع وافناشي١4١5 ،ه ١995 -م).
املسدتسي ،عبد هللا قن أمحد (اقن قداع )" .افلذيف" .حتسةق د .عبد هللا افرتكي (ط ،١ااجةزة:
داك هجي ١4١8 ،ه ۱۹۹۷ ،م).
افنمذئي ،أمحد قن شةةب" .تسنن افنمذئي" .حتسةق عبد افواكث حممد عيي( .ط ،١قريوت:
داك افلاب افةيمة ١4١٦ ،ه١995 ،م).
افنووي ،حيىي قن شيف "كوض افطذفبني وعمدة املقاني " .حتسةق زهري افاشذوعش( .ط،٣
قريوت :امللاب اسإتسماعي١4١٢ ،ه١99١ ،م).
افنةمذقوكي ،حممد قن عبد هللا (احلذك )" .املمادك عيى افصحةحني" .حتسةق عصطقی عبد
افسذدك عطذ (ط ،١قريوت :داك افلاب افةيمة ١4١١ ،ه ۱۹۹۰ -م).
افنةمذقوكي ،عمي قن احلجذج" .صحةح عمي " ( ،وحبذشةا شيح افنووي ) .حتسةق خيةل
عأعون شةحذ (ط ،١1قريوت :داك املةيف  ١4٢5 ،هـ –٢114م ).
- 129 -

 أمحد بن عائش املزيين. د،حتقيق ودراسة- ) ه738-658( ابب الرد ابلعيب من شرح احملرر لصفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي القطيعي احلنبلي

Bibliography
Al-Azhari ،Muhammad bun Ahmad. "Az-Zaahir fee Ghareeb Alfaadh AlImaam Ash-Shaafi'I". Investigation: Dr. 'Abdul Mun'im Tuu'ee
Bushnaani. (1st ed. ،Beirut: Daar Al-Bashaair Al-Islaamiyyah ،1219 AH
– 1998).
Al-Asnawi ،'Abdur Raheem bun Al-Hassan. "Tabaqaat Ash-Shaafi'iyyah".
Investigation: Kamaal Yusuf Al-Hawth. (1st ed ،Beirut: Daar Al-Kutub
Al-'Ilmiyyah ،1207 AH – 1987).
Al-Albaani ،Muhammad Naasiruddeen. "Saheeh Sunan Tirmidhi". (1st ed. ،
Riyadh: Maktabah Al-Ma'aarif ،1419 AH – 1998).
Al-Albaani ،Muhammad Naasiruddeen. "Irwaa Al-Ghaleel fee Takhreej
Ahaadith Manaar As-Sabeel". (2nd ed. ،Damascus: Al-Maktab AlIslaami ،1405 AH – 1985).
Al-Albaani ،Muhammad Naasiruddeen. "Saheeh Al-Jaami' As-Sageer". (2nd
ed. ،Damascus: Al-Maktab Al-Islaami ،1404 AH – 1984).
Al-Bukhari ،Muhammad bun Isma'eel. "Saheeh Bukhari" (with Al-Fath).
Investigation: Muhibbuddeen Al-Khateeb. (2nd ed. ،Cairo: Daar ArRayyaan ،1409 AH – 1988).
Al-Ba'li ،Abu Bakr bun Ibrahim. "Haashiyah Qindis" (with Al-Furuu').
Investigation: Dr. 'Abdullaah bun 'Abdul Muhsin. (1st ed. ،Beirut:
Muassasah Ar-Risaalah ،1424 AH – 2003).
Al-Ba'li ،Muhammad Abi Al-Fath. "Al-Mutli' 'ala Alfaadh Al-Muqni' ".
Investigation: Mahmuud Al-Arnaout and Yaasin Mahmuud Al-Khateeb.
(1st ed. ،Jeddah Maktabah As-Sawaadi ،1423 AH – 2003).
Al-Bagdaadi ،Isma'eel Baasha. "Hadiyyah Al-'Aarifeen Asmaa AlMuallifeen wa Aathaar Al-Musannifeen min Kashf Ad-Dhunuun".
(Beirut: Daar Al-Fikr ،1410 AH – 1990).
Al-Baghdaadi ،Muhammad bun 'Abdil Ganiyy. "Takmilah Al-Ikmaal".
Investigation: Dr. 'Abdul Qayyuum bun 'Abdur Rabb An-Nabiyy. (1st
ed. ،Makkah: Umm Al-Qura University ،1408 AH – 1987).
Al-Buhuuti ،Mansour bun Yuunus. "Daqaaiq Uli An-Nuha li Sharh AlMuntaha". Investigation: Dr. 'Abdullaah bun 'Abdil Muhsin At-Turki.
(1st ed. ،Beirut: Muassasah Ar-Risaalah ،1412 AH – 2000).
Al-Buhuuti ،Mansour bun Yuunus. "Kashaaf Al-Qinaa' 'an Matn Al-Iqnaa'
". Investigation: Ibroheem Ahmad 'Abdil Hameed. (Riyadh: Daar
'Aalam Al-Kutub ،1423 AH – 2003).
At-Turki ،Dr. Abdullaah bun 'Abdil Muhsin. "Usuul Madhab Al-Imaam
Ahmad". (4th ed. ،Beirut: Muassasah Ar-Risaalah ،1414 AH – 1999).
At-Tirmidhi ،Muhammad bun Sawrah. "Jaami' At-Tirmidhi". (with Tuhfah
Al-Ahwadhi) (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah).
At-Tannuukhi ،Al-Munji bun 'Uthmaan. "Al-Mumti' fee Sharh Al-Muqni' ".
Investigation: Dr. 'Abdul Malik bun Daheesh. (3rd ed. ،Makkah:
Maktabah Al-Asadi ،1423 AH – 2003).
Al-Jaraa'I ،Abu Bakr bun Zayd. "Tuhfah Ar-Raaki' wa As-Saajid bi Ahkaam

- 130 -

 – اجلزء الثاين192 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Al-Masaajid". Investigation: Saalih Saalim An-Nahaam and his
colleagues. (1st ed. ،Kuwait: Ministry of Endowments and Islamic
Affairs ،1425 AH – 2004).
Al-Jazari ،'Ali bun Muhammad (Ibn Al-Atheer). "Usud Al-Gaayah fee
Ma'rifah As-Sahaabah". (1st ed. ،Beirut: Daar Al-Ma'rifah ،1418 AH –
1997).
Al-Jazari ،'Ali bun Muhammad (Ibn Al-Atheer). "Al-Lubaab fee Tahdeeb
Al-Ansaab". Investigation: Dr. Ihsan 'Abbaas. (3rd ed. ،Beirut: Daar
Saadir ،1414 AH – 1994).
Al-Jazari ،Al-Mubaarak bun Muhammad (Ibn Al-Atheer). "An-Nihaayah
fee Gareeb Al-Hadeeth". Investigation: 'Abdus Salaam bun Muhammad
'Aluush. (1st ed. ،Riyadh: Ar-Rushd ،1422 AH – 2001).
Ibn-Al-Jazari ،Muhammad bun Muhammad. "Gaayah An-Nihaayah fee
Tabaqaat Al-Qurraa" cared for by: G. Bergsträsser. (1st ed. ،Beirut:
Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah).
Al-Hajjaawi ،Musa bun Ahmad. "Al-Iqnaa' fee Fiqh Al-Imam Ahmad".
Investigation: 'Abdul Lateef Muhammad Musa As-Subki (Beirut: Daar
Al-Ma'rifah).
Al-Harraani ،'Abdus Salaam bun 'Abdillaah (Abu Al-Barakaat Ibn
Taimiyyah). "Al-Muharrar fee Al-Fiqh". (Cairo: Matba'a As-Sunnah AlMuhammadiyyah ،1349 AH – 1950).
Al-Hattaab ،Muhammad bun Muhammad ،"Mawaahib Al-Jaleel li Sharh
Mukhtasar Khaleel" ،(1st ed. ،Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah ،
1416 AH – 1995).
Ibn Humaid ،Muhammad bun 'Abdillaah. "As-Sahab Al-Waabilah 'ala
Daraaih Al-Hanaabilah". Investigation: Bakr bun 'Abdillaah Abu Zayd
and Dr. 'Abdur Rahman bun Sulaiman Al-'Uthaymeen. (1st ed. ،Beirut:
Muassasah Ar-Risaalah ،1414 AH – 1994).
Al-Hambali ،'Abdur Rahman bun Ahmad (Ibn Rajab). "Ad-Dhayl 'ala
Tabaqaat Al-Hanaabilah". Investigation: Muhammad Haamid Al-Faqi.
(Cairo: Matba'a As-Sunnah Al-Muhammadiyyah ،1372 AH – 1952).
Al-Khiraqi ،'Umar bun Al-Husain. "Mukhtasar Al-Khiraqi" (with AlMughni). Investigation: Dr. 'Abdullaah Ibn 'Abdil Muhsin At-Turki and
'Abdul Fattaah Al-Hulw (1st ed. ،Al-Jeezah: Hijrah for Printing and
Publication ،1410 AH – 1990).
Al-Kattaabi ،Hamad bun Muhammad. "Ma'aalim As-Sunan" (with
Haashiyah Sunan Abi Daawud). Investigation: 'Izzat 'Ubayd Da'aas (1st
ed. ،Homs: Daar Al-Hadeeth ،1388 AH – 1949).
Ibn Khallikaan ،Ahmad bun Muhammad. "Wafiyyaat Al-A'yaan wa Anbaa
Abnaa Az-Zaman". Investigation: Dr. Ihsaan 'Abbas (Beirut: Daar
Saadir ،1389 AH – 1978).
Ad-Daaraqutni ،'Ali bun 'Umar. "Sunan Ad-Daaraqutni". (3rd ed. ،Beirut:
'Aalam Al-Kutub ،1413 AH – 1993).
Ad-Dahabi ،Muhammad bun Ahmad. "Al-'Ibar fee Khabar man Ghabar".

- 131 -

 أمحد بن عائش املزيين. د،حتقيق ودراسة- ) ه738-658( ابب الرد ابلعيب من شرح احملرر لصفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي القطيعي احلنبلي

Investigation: Abi Haajar Muhammad As-Sa'eed bun Basyuuni Zugluul.
(1st ed. ،Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah ،1405 AH – 1985).
Ad-Dahabi ،Muhammad bun Ahmad. "Siyar A'laam An-Nubala".
Investigation: Shu'aib Al-Arnaout. (3rd ed. ،Beirut: Muassasah ArRisaalah ،1305 AH – 1985).
Ad-Dahabi ،Muhammad bun Ahmad. "Ma'rifah Al-Quraa Al-Kibaar".
Investigation: Bashaar 'Awwaad Ma'ruuf ،and Shu'aib Al-Arnaout ،and
Saalih Mahdi 'Abbas. (1st ed. ،Beirut: Muassasah Ar-Risaalah ،1404
AH).
Ar-Ruwayfa'i ،Muhammad bun Makram (Ibn Mandhuur). "Lisaan Al'Arab". (3rd ed. ،Beirut: Daar Saadir ،1412 AH – 1992).
Az-Zarakli ،Khayruddeen. "Al-A'laam". (10th ed. ،Beirut: Daar Al-'Ilm lil
Malaayeen ،1992).
Az-Zaryaraani ،'Abdur Raheem bun 'Abdillaah. "Idooh Ad-Dalaail fee AlFiraq bayna Al-Masaail". Investigation: 'Umar bun Muhammad AsSabeel. (1st ed. ،Ad-Damaam: Daar Ibn Al-Jawzi ،1431 AH).
Abu Zayd ،Bakr bun 'Abdillaah. "Al-Madkal Al-Mufassal Illa Fiqh AlImaam Ahmad bun Hambal". (1st ed. ،Riyadh: Daar Al-'Aasima ،1317
AH – 1997).
As-Sijistaani ،Sulaiman bun Al-As'ath (Abu Daawud). "Sunan Abi
Daawud". Investigated: 'Izzat 'Ubayd Da'aas. (1st ed. ،Homs: Daar AlHadeeth ،1388 AH – 1949).
As-Sindi ،Abu Al-Hasan Al-Hanafi. "Sharh As-Sindi 'ala Sunan Ibn
Maajah". Investigation: Khaleel Mahmuun Sheeha. (1st ed. ،Beirut:
Daar Al-Ma'rifah ،1416 AH – 1996).
As-Suyuuti ،'Abdur Rahman bun Abi Bakr. "Lubb Al-Lubaab fee Tahreer
Al-Ansaab". Investigated: Muhammad Ahmad 'Abdil 'Azeez and Ashraf
Ahmad 'Abdil 'Azeez. (1st ed. ،Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah ،
1411 AH – 1991).
Ash-Shawkaani ،Muhammad bun 'Ali. "Al-Badr At-Taali' bi Mahaasin man
Ba'da Al-Qarn As-Saabi' " (Beirut: Daar Al-Ma'rifa).
As-Saalihi ،Yuusuf bun Al-Hasan (Ibn Al-Mubarrid). "Al-Jawhar AlMunaddid fee Tabaqaat Mutahakhiree Ashaab Ahmad". Investigation:
Dr. 'Abdur Rahman bun Sulaiman Al-'Uthaymeen. (1st ed. ،Riyadh:
Maktabah Obeikan ،1421 AH – 2000).
As-San'aani ،'Abdur Razaaq bun Humaam. Investigation: Habeebur
Rahmaan Al-A'dhomey. (2nd ed. ،Damascus: Al-Maktab Al-Islaami ،
1403 AH – 1983).
Ad-Daahiri ،'Ali bun Ahmad (Ibn Hazm). "Al-Muhalla fee Sharh AlMujallaa bi Al-Hujaaj wa Al-Aathaar". Investigation: Hassaan 'Abdul
Mannaan (1st ed. ،Riyadh: Bayt Al-Afkaar Ad-Dawliyyah).
Al-'Iisa ،'Abdullaah bun Muhammad (Ibn Abi Ash-Shaybah). "Al-Musannaf
fee Al-Ahaadeeth wa Al-Aathaar". Investigation: Sa'eed Muhammad
Al-Lahaam (1st ed. ،Beirut: Daar Al-Fakr ،1309 AH – 1989).

- 132 -

 – اجلزء الثاين192 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Al-'Asqalaani ،Ahmad bun 'Ali (Ibn Hajar). "Fath Al-Baari bi Sharh Saheeh
Al-Bukhaari". Investigation: Muhibbuddeen Al-Khateeb. (2nd ed. ،
Cairo: Daar Ar-Rayyaan ،1309 AH – 1988).
Al-'Asqalaani ،Ahmad bun 'Ali (Ibn Hajar). "Al-Isoobah fee Tamyeez AsSahaabah". (Beirut: Daar Al-Kitaab Al-'Ilmiyyah).
Al-'Asqalaani ،Ahmad bun 'Ali (Ibn Hajar). "Ad-Durar Al-Kaaminah fee
A'yaan Al-Miha Ath-Thaaminah". Investigation: Dr. Saalim
Alkarankawi Al-Almaani (Hyderabad: Daairah Al-Ma'aarif ،1350 AH).
Al-'Ulaimi ،'Abdur Rahmaan bun Muhammad. "Ad-Durar Al-Munaddid fee
Dhikr Ashaab Al-Imaam Ahmad". Investigation: Dr. 'Abdur Rahmaan
bun Sulaiman Al-Uthaymeen. (1st ed. ،Riyadh: Maktabah Al-Khaanaji ،
1412 AH – 1992).
Al-'Ulaimi ،'Abdur Rahmaan bun Muhammad. "Al-Manhaj Al-Ahmad fee
Taraajim Ashaab Al-Imam Ahamd". Investigation: Hasan Isma'eel
Marwa. (Beirut: Daar Saadir).
Ibn Al-'Imaad ،'Abdul Hayy bun Ahmad. "Shadaraat Ad-Dahab fee Akhbaar
man Dhahab". Investigation: Mustafa 'Abdul Qaadir 'Ata. (2nd ed. ،
Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah ،1433 AH – 2012).
Ibn Abi 'Umar ،'Abdur Rahmaan bun Muhammad (Ibn Quddaamah). "AshSharh Al-Kabeer" (with Al-Muqni' and Al-Insaaf). Investigation: Dr.
'Abdullaah bun 'Abdil Muhsin At-Turki. (1st ed. ،Al-Jeezah: Daar Hajar
for Printing and Publication ،1415 AH – 1995).
Al-Gazaani ،Al-Malik Al-Ashraf. "Al-'Asjad Al-Masbuuk wa Al-Jawhar AlMahquuq fee Tabaqaat Al-Khulafaa wa Al-Muluuq". Investigation:
Shaakir Mahmuud Al-Mun'im. (Bagdaad: Daar Al-Bayaan ،1395 AH –
1975).
Al-Futuuhi ،Muhammad bun Ahmad ('Ibn An-Najaar). "Ma'uunah Uli AnNuha Sharh Al-Muntaha". Investigation: Dr. 'Abdul Malik bun Daheesh
(3rd ed. ،Beirut: Daar Khidr ،1419 AH – 1998).
Al-Futuuhi ،Muhammad bun Ahmad ('Ibn An-Najaar). "Muntaha AlIraadaat fee Jam' Al-Muqni' ma'a At-Tanqeeh wa Ziyaadaat".
Investigation: Dr. 'Abdullaah bun 'Abdil Muhsin At-Turki (1st ed. ،
Beirut: Muassasah Ar-Risaalah ،1421 AH – 2000).
Al-Farraa ،Muhammad bun Muhammad (Al-Qaadi Ibn Abi Ya'ala).
"Tabaqaat Al-Hanaabilah". Investigation: Muhammad Haamid Al-Faqi.
(Cairo: Daar Ihyaa Al-Kutub Al-'Arabiyyah).
Al-Fayruuzabaadi ،Muhammad bun Ya'quub. "Al-Qaamus Al-Muheet".
Investigation: Maktabah Tahqeeq At-Turaath fee Muassasah ArRisaalah. (2nd ed. ،Beirut: Muassasah Ar-Risaalah ،1407 AH – 1987).
Al-Fayyuumi ،Ahmad bun Muhammad. "Al-Misbaah Al-Muneer". (Beirut:
Maktabah Lubnaan ،1987).
Al-Qurtubi ،Yusuf bun 'Abdillaah (Ibn 'Abdil Barr). "Al-Isti'aab fee
Ma'rifah Al-Ashaab". Investigation: 'Ali Muhammad Mu'awwid and
'Aadil Ahmad 'Abdil Mawjuud (1st ed. ،Beirut: Daar Al-Kutub Al-

- 133 -

 أمحد بن عائش املزيين. د،حتقيق ودراسة- ) ه738-658( ابب الرد ابلعيب من شرح احملرر لصفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي القطيعي احلنبلي

'Ilmiyyah ،1415 AH – 1995).
Al-Qatee'i ،'Abdul Muhmin bun 'Abdil Haqq. "Sharh Al-Muharrar ،Min
Awwal Kitaab At-Tahaarah Ila Nihaayah Kitaab Al-Hajj".
Investigation: Prof. 'Ali bun Ahmad Al-Gaamidi (An academic research
in the department of Fiqh at the Islamic University ،1412 AH).
Al-Kaasaani ،Abu Bakr bun Mas'uud ،"Badaai'i As-Sanaai'i fee Tarteeb
Ash-Sharaai'i". (1st ed. ،Beirut: Daar Al-Kitaab Al-'Arabi ،1402 AH –
1982).
Kuhaala ،'Umar Rida. "Mu'jam Al-Muallifeen". (Beirut: Maktabah AlMuthanna and Daar Ihyaa At-Turaath Al-'Arabi).
Al-Kutubi ،Muhammad bun Shaakir. "Fawaat Al-Wafiyyaat". Investigation:
Ihsaan 'Abbas. (2nd ed. ،Beirut: Daar Saadir ،1393 AH – 1974).
Ibn Maajah ،Muhammad bun Yazeed. "Sunan Ibn Maajah". Investigation:
Khaleel Mahmuun Shayka. (1st ed. ،Beirut: Daar Al-Ma'rifah ،1414 AH
– 1994).
Al-Mubaarakfuri ،Muhammad bun 'Abdir Rahmaan. "Tuhfah Al-Ahwadi bi
Sharh Jaami' At-Tirmidhi". (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah).
Majma' ،Council of Arabic Language in Cairo. "Al-Mu'jam Al-Waseet".
(2nd ed. ،Istanbul: Al-Maktabah Al-Islaamiyyah).
Al-Murdaawi ،'Ali bun Sulaiman. "Al-Insaaf fee Ma'rifah Ar-Raajih min AlKhilaaf". Investigation: Dr. 'Abdullaah bun 'Abdul Muhsin At-Turki.
(1st ed. ،Al-Jeezah: Daar Hajar ،1415 AH – 1995).
Al-Murdaawi ،'Ali bun Sulaiman. "Tasheeh Al-Furuu' (at the footnote of AlFuruu') ،Investigation: Dr. 'Abdullaah bun 'Abdil Muhsin At-Turki. (1st
ed. ،Beirut: Muassasah Ar-Risaalah ،1424 AH – 2003).
Al-Mizzi ،Yusuf bun 'Abdir Rahmaan. "Tahdeeb Al-Kamaal fee Asmaa ArRijaal" ،Investigation: Bashaar 'Awaad Ma'ruuf. (5th ed. ،Beirut:
Muassasah Ar-Risaalah ،1424 AH – 2003).
Ibn Muflih ،Ibrahim bun Muhammad. "Al-Mubdi' Sharh Al-Muqni' " ،
(Riyadh: Daar 'Aalam Al-Kutub ،1423 AH – 2003).
Ibn Muflih ،Ibrahim bun Muhammad. "Al-Maqsad Al-Arshad fee Dhikr
Ashaab Al-Imaam Ahmad". Investigation: Dr. 'Abdur Rahmaan bun
Sulaiman Al-'Uthaymeen (1st ed. ،Riyadh: Maktabah Ar-Rushd ،1410
AH – 1990).
Al-Maqdisi ،Muhammad bun Muflih. "Al-Furuu' ". Investigation: Dr.
'Abdullaah bun 'Abdil Muhsin. (1st ed. ،Beirut: Muassasah ArRisaalah ،1424 AH – 2003).
Al-Maqdisi ،'Abdullaah bun Ahmad (Ibn Qudaamah). "Al-Mughni".
Investigation: Dr. 'Abdullaah bun 'Abdul Muhsin At-Turki and 'Abdul
Fattaah Al-Hulw. (1st ed.
،Al-Jeezah: Hajar for Printing and
Publication ،1410 AH – 1990).
Al-Maqdisi ،'Abdullaah bun Ahmad (Ibn Qudaamah) ،"Al-Muqni' " (with
Al-Insaaf and Ash-Sharh Al-Kabeer). Investigation: Dr. 'Abdullaah bun
'Abdil Muhsin At-Turki ،(1st ed. ،Al-Jeezah: Hajar for Printing and

- 134 -

 – اجلزء الثاين192 جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Publication ،1315 AH – 1995).
Al-Maqdisi ،'Abdullaah bun Ahmad (Ibn Qudaamah). "Al-Kaafi".
Investigation: Dr. 'Abdullaah At-Turki (1st ed. ،Jeezah: Daar Hajar ،
1318 AH – 1997).
An-Nasaai ،Ahmad bun Shu'aib. "Sunan An-Nasaai". Investigation: 'Abdul
Waarith Muhammad 'Ali. (1st ed. ،Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah ،
1416 AH – 1997).
An-Nawawi ،Yahyah bun Sharaf. "Rawdah At-Taalibeen wa 'Umdah AlMufteen". Investigation: Zuhaer Ash-Shaaweish. (3rd ed. ،Beirut: AlMaktab Al-Islaami ،1412 AH – 1991).
An-Naisaabuuri ،Muhammad bun 'Abdillaah (Al-Haakim) ،"Al-Mustadrak
'ala As-Saheehayn". Investigation: Mustafa 'Abdul Qaadir 'Ata (1st ed. ،
Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah ،1411 AH – 1990).
An-Naisaabuuri ،Muslim bun Al-Hajaaj. "Saheeh Muslim" ،(and Its
commentary by An-Nawawi). Investigation Khaleel Mahmuun Sheeha.
(10th ed. ،Beirut: Daar Al-Ma'rifah ،1425 AH – 2004).

- 135 -

- 136 -

The contents of this issue
No.
1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

Researches
Scholarly Review of Jurisprudential Meanings of the Maliki
School - in the Chapters on Transactions
Dr. Maajid Muhammad Husain Al-Maaliki
The Chapter on: "Returning of Sold Goods Due to Defect" in
Sharh Al-Muharrar
By Safiyyuddeen 'Abdul Muhmin bun 'Abdil Haqq Al-Baghdaadi
Al-Qatee'e Al-Hambali
Dr. Ahmad bin Aish Al-Muzaini
The Chapter on: "Returning of Sold Goods Due to Defect" in
Sharh Al-Muharrar
By Safiyyuddeen 'Abdul Mumin bn 'Abdil Haqq Al-Baghdaadi
Al-Qatee'e Al-Hambali
Dr. Yaasir ‘Ajeel Al-Nashmi
Compensations in Electronic Games
Dr. Husian bin Ma'lawi bin Husain Al-Sharaani
Tahqeeq Al-Manaat (Ascertaining the Effective Cause) According
to the Companions –May Allaah be pleased with them-: Rooting
and Application
Dr. Sulaiman bin Muhammad Al-Najraan
The Impact of the Purposes of Zakat on its Shari'ah Rulings"Support Purpose as a ModelDr. Sa‘ad bin Muqbil Al-Hareeri Al-‘Anzi
The Issues of Usuul upon Which the Agreement of the Four
[Ortodox] Imams [of Fiqh] Were Reported Regarding the
Chapter of Al-Ahkaam Ash-Shar'iyyah
Collection and Study
Dr. Saleh bin Sulaiman Al-'Oubaid
"The Objection of Prohibition (Qādiḥ al-Man') According to the
Scholars of Usūl"
Dr. Abdullah bin Ahmad bin Sa'eed Al-Sharif
The Methodologies of the Scholars of Usuul (Fundamentals of
Islamic Jurisprudence) in Studying Topics of Discrepancy and
Weighting: Balancing and Comparison
Hibbah Muhammad Khaalid Mansour
The Concealed Effective Cause (Al-‘Illa Al-Mugayyabah) and the
Impact of Its Transitivity on Off-Shoot Jurisprudential Issues
Dr. Adnan bin Zayid bin Muhammad Al-Fahmi
The Financial Restructuring Procedure According to the Saudi
Bankruptcy Law (An Establishing Legal Study)
Dr. Ahmad ‘Abdur Rahmaan Al-Majaali
Floating Rate (Ijara) in Saudi mortgage market
(Perception, Jurisprudential ruling and Application)
Dr. Mansour bin ‘Abdir Rahmaan bin Muhammad Al-Ghaamidi
The Powers of Preliminary Criminal Investigation Officers in
Accordance with the Saudi Anti-Commercial Fraud Law
An Analytical Study
Dr. Bandar bin Khaalid Al-Dhubyaani

The
page

9

59

137
177
241

309

367

447
497
551
623
667
705

Publication Rules at the Journal

((

 The research should be new and must not have been published before.
 It should be characterized by originality, novelty, innovation, and addition
to knowledge.
 It should not be excerpted from a previous published works of the
researcher.
 It should comply with the standard academic research rules and its
methodology.
 The paper must not exceed (12,000) words and must not exceed (70) pages.
 The researcher is obliged to review his research and make sure it is free from
linguistic and typographical errors.
 In case the research publication is approved, the journal shall assume all
copyrights, and it may re-publish it in paper or electronic form, and it has
the right to include it in local and international databases - with or without a
fee - without the researcher's permission.
 The researcher does not have the right to republish his research that has
been accepted for publication in the journal - in any of the publishing
platforms - except with written permission from the editor-in-chief of the
journal.
 The journal’s approved reference style is “Chicago”.
 The research should be in one file, and it should include:
- A title page that includes the researcher's data in Arabic and English.
- An abstract in Arabic and English.
- An Introduction which must include literature review and the scientific
addition in the research.
- Body of the research.
- A conclusion that includes the research findings and recommendations.
- Bibliography in Arabic.
- Romanization of the Arabic bibliography in Latin alphabet on a separate
list.
- Necessary appendices (if any).
• The researcher should send the following attachments to the journal:
The research in WORD and PDF format, the undertaking form, a brief CV,
and a request letter for publication addressed to the Editor-in-chief

() These general rules are explained in detail on the journal's website:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

The Editorial Board

Prof. Dr. Omar bin Ibrahim Saif

(Editor-in-Chief)
Professor of Hadith Sciences at Islamic
University

Prof. Dr. Abdul ‘Azeez bin Julaidaan AzZufairi
(Managing Editor)
Professor of Aqidah at Islamic University
Prof. Dr. Baasim bin Hamdi As-Seyyid
Professor of Qiraa‘aat at Islamic
University
Prof. Dr. ‘Abdul ‘Azeez bin Saalih Al‘Ubayd

Professor of Tafseer and Sciences of
Qur‘aan at Islamic University

Prof. Dr. ‘Awaad bin Husain Al-Khalaf
Professor of Hadith at Shatjah University in
United Arab Emirates
Prof. Dr. Ahmad bin Muhammad ArRufā‘ī

Professor of Jurisprudence at Islamic
University
Prof. Dr. Ahmad bin Baakir Al-Baakiri

Professor of Principles of
Jurisprudence at Islamic University
Formally
Dr. ‘Umar bin Muslih Al-Husaini

Associate Professor of Fiqh-usSunnah at Islamic University

***

Editorial Secretary: Dr. Khalid bin Sa’d AlGhamidi
Publishing Department: Omar bin Hasan
al-Abdali

The Consulting Board

Prof.Dr. Sa’d bin Turki Al-Khathlan

A former member of the high scholars

His Highness Prince Dr. Sa’oud bin
Salman bin Muhammad A’la
Sa’oud

Associate Professor of Aqidah at King
Sa’oud University

His Excellency Prof. Dr. Yusuff
bin Muhammad bin Sa’eed

Vice minister of Islamic affairs

Prof. Dr. A’yaad bin Naami As-Salami

The editor –in- chief of Islamic
Research’s Journal

Prof.Dr. Abdul Hadi bin Abdillah
Hamitu

A Professor of higher education in Morocco

Prof.Dr. Musa’id bin Suleiman AtTayyarr
Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s
University

Prof. Dr. Ghanim Qadouri AlHamad

Professor at the college of education at
Tikrit University

Prof. Dr. Mubarak bin Yusuf Al-Hajiri

former Chancellor of the college of sharia
at Kuwait University
Prof. Dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij

A Professor of higher education at
University of Hassan II

Prof. Dr. Falih Muhammad AsShageer

A Professor of Hadith at Imam bin Saud Islamic
University
Prof. Dr. Hamad bin Abdil Muhsin AtTuwaijiri

A Professor of Aqeedah at Imam
Muhammad bin Saud Islamic University

Paper version
Filed at the King Fahd National Library No. 8736/1439
and the date of 17/09/1439 AH
International serial number of periodicals (ISSN) 78981658

Online version
Filed at the King Fahd National Library No.
8738/1439 and the date of 17/09/1439 AH
International Serial Number of Periodicals (ISSN)
7901-1658

the journal’s website
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
The papers are sent with the name of the Editor in – Chief of the Journal to this E-mail address
es.journalils@iu.edu.sa
(The views expressed in the published papers reflect
the views of the researchers only, and do not
necessarily reflect the opinion of the journal)



